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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over luisteren.
Luisteren is horen met aandacht en met een doel.
Je luistert als je iets wilt weten of onthouden.
In de les luister je naar uitleg. Bijvoorbeeld over een bedrijfsbezoek.
Bij praktijk, op stage of op het werk luister je naar instructies over de taken die je moet
uitvoeren.
In het dagelijks leven luister je bijvoorbeeld naar reisinformatie op een station.
In je vrije tijd kijk en luister je naar films of programma’s op tv, radio of internet.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

4



Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop Deelnemer.
3. Klik op ‘Nederlands 1F’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Luisteren op school
Dit hoofdstuk gaat over luisteren op school.
Je luistert op school naar uitleg van je begeleider.
Je luistert naar iets dat je moet weten en onthouden.
Of je luistert naar een verhaal.
Je oefent met de volgende zaken:
• herkennen waar de uitleg of het verhaal over gaat
• de hoofdzaken uit de uitleg of het verhaal halen
• aantekeningen maken, de hoofdzaken noteren.

Luisterdoelen
Luisteren is horen met aandacht en met een doel.
Je luistert omdat je:
• iets moet doen: instructie uitvoeren
• iets wilt weten: informatie krijgen
• wilt weten of je het ergens mee eens bent: mening horen
• iets graag hoort: voor je plezier.

Opdracht 1
Naar wie of wat heb je vandaag geluisterd? En met welk doel?
Bedenk 5 voorbeelden. Vul het schema in.

Het luisterdoel was:Ik heb geluisterd naar:
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Opdracht 2
Schrijf op met welk doel je luistert.
Je luistert naar een kok die een recept uitlegt.

Je luistert naar een verhaal in de klas.

Je luistert en kijkt naar een tv-programma over tijgers.

Je luistert naar een radioprogramma over de gevolgen van roken.

Manieren van luisteren
Je kunt op verschillende manieren luisteren:

Je kunt precies luisteren.
Dat doe je bijvoorbeeld als je een instructie krijgt.
Stel, je gaat een werkstuk maken bij Techniek.
Je moet stap voor stap weten wat je moet doen.
Dan luister je heel precies.

Je kunt globaal luisteren.
Stel, iemand vertelt een verhaal.
Dan hoef je niet álles te onthouden. Je onthoudt alleen de hoofdlijnen.
Je probeert de hoofdzaken uit het verhaal te halen.
De bijzaken zijn minder belangrijk.
Dan luister je globaal.

Je kunt selectief luisteren.
Stel, je hebt een vraag. Daar wil je antwoord op.
Je let goed op of de spreker een antwoord op je vraag geeft.
De rest vind je dan iets minder belangrijk.
Dan ga je selectief luisteren.

Opdracht 3
Welke manier van luisteren gebruik je bij de volgende luisterteksten?
Kies uit: globaal luisteren – selectief luisteren – precies luisteren.
Je luistert naar een instructie over hoe je een band moet plakken.
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Je luistert naar een spannend verhaal.

Je luistert naar de uitleg van je docent over de open dag.
Je wilt weten hoe laat je er moet zijn.

Opdracht 4
Welke manier van luisteren gebruik je?
Stel, je kijkt naar het sportjournaal.
Tegelijkertijd luister je naar een verhaal van je broertje.
Je wilt de uitslag van een bepaalde voetbalwedstrijd weten.

Je luistert en kijkt naar een kookfilmpje op YouTube.
Je wilt weten hoe je een bepaald soort deeg moet maken.

Je luistert en kijkt naar een programma over wilde dieren in het circus.

Opdracht 5
Bij deze opdracht gaat het om precies luisteren.
Jullie doen deze opdracht met een groepje van 5: nummer 1, 2, 3, 4 en 5.
De rest van de klas let op en luistert.
Nummer 1 tot en met 4 gaan het lokaal uit.

De begeleider leest een tekst voor.
Nummer 5 luistert precies naar deze tekst. Hij of zij moet de tekst straks doorvertellen.
De begeleider roept nummer 1 binnen.
Nummer 5 gaat de tekst doorvertellen aan nummer 1.

Nummer 2 wordt binnengeroepen.
Nummer 1 vertelt de tekst door aan nummer 2.
Zo gaat het door tot en met leerling nummer 4.
Iedereen vertelt het verhaal dat hij hoorde zo goed mogelijk door.

Opdracht 6
Bespreek met de hele groep hoe het ging.
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Was het verhaal van nummer 4 nog hetzelfde als dat van de begeleider?
b Ja
b Nee, het verschil was:

Waardoor kwam dat?

Opdracht 7

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Kijk en luister naar het filmpje over het oor.
Maak aantekeningen.
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Opdracht 8
Schrijf de woorden op de juiste plek in het plaatje hiervoor.
Kies uit: gehoorgang - trommelvlies - hamer - aambeeld, stijgbeugel, slakkenhuis.
Weet je het niet meer? Kijk en luister dan nog een keer naar de film van opdracht 7.

Opdracht 9
Beantwoord de vragen met behulp van het plaatje hiervoor.
Waar zitten de haartjes die gaan meetrillen als je geluid hoort?
b in hamer en aambeeld
b in het trommelvlies
b in het slakkenhuis

Opdracht 10
Beantwoord de vragen met behulp van je aantekeningen.
Wat was er beschadigd bij het meisje in de film?

Hoe kwam dat?

Belangrijke informatie uit de tekst halen
Hoe weet je nu welke informatie belangrijk is?
Een tekst heeft hoofdzaken en bijzaken.
Hoofdzaken zijn de dingen die echt belangrijk zijn. Die moet je onthouden.
Bijzaken zijn minder belangrijk. Je hoeft ze niet per se te onthouden.
Hoe kun je de belangrijkste informatie onthouden?
• Luister precies. Bedenk wat hoofdzaken zijn en wat bijzaken zijn.
• Maak aantekeningen. Schrijf de belangrijkste dingen in trefwoorden op.

Opdracht 11
Je gaat luisteren naar een instructie over een ontruimingsoefening.
Wat weet je al daarover?
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