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Voorwoord

In dit werkboek leer je woorden. Die woorden kom je tegen in de praktijk.
De woorden gaan over techniek.
In dit werkboek oefen je met die woorden.
Bij dit werkboek hoort een digitaal beeldwoordenboek. Daarin kun je alle woorden
opzoeken.
Je weet dan wat ze betekenen.

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?

Bij dit picto ga je reflecteren.
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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 van 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

Een lamp repareren
Dit hoofdstuk gaat over het vervangen van een lamp.

Opdracht 1

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Luister naar de tekst.

Opdracht 2
Heb jij weleens een kapotte lamp vervangen?

Wat was dat voor lamp?

Op wat voor manier heb je dat gedaan?

Waar moet je op letten als je een lamp vervangt?

Waarom is het zo belangrijk om voorzichtig te zijn met elektriciteit?

Opdracht 3
In dit hoofdstuk leer je de woorden:
• stekker
• monteren
• kniptang
• striptang
• wandcontactdoos
• demonteren

Zoek de woorden op in het beeldwoordenboek.
Bespreek de woorden samen met je docent.
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Opdracht 4
Bekijk de foto’s.

Kleur de stekker geel.
Zet een rondje om de kniptang.
Kleur het demonteren blauw.
Zet een krul door de striptang.
Kleur de wandcontactdoos groen.
Zet een dubbele streep onder het monteren.
Schrijf de goede woorden onder de foto’s.
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Opdracht 5
Wie doet het goed? Kleur het rondje voor de goede zinnen.

b Peter gaat helemaal uit zijn stekker.
b Jacintha haalt de stekker uit het stopcontact.
b Ihmed gebruikt de stekker om plantjes te stekken.

b Eric gaat een nieuw snoer aan de lamp monteren.
b Sven zoekt zijn laarzen want hij wil door de modder monteren.
b Sophie laat mooie wenkbrauwen op haar gezicht monteren.

b Damián verwijdert de isolatie om de koperdraden met de kniptang.
b Raya pakt de kniptang om haar haar te knippen.
b Stefan knipt de draden door met de kniptang.

b Lorenzo bevestigt de plakstrips met de striptang.
b Wessel gebruikt de striptang om het vlees op de barbecue om te keren.
b Roy legt de koperdraden bloot met een striptang.

b Patrick scheldt Sanne uit voor ‘stomme wandcontactdoos’.
b Richard zegt dat een wandcontactdoos hetzelfde is als een stopcontact.
b Jamal denkt dat de wandcontactdoos een soort datingsite is.

b ‘Om de lamp te repareren, moet ik hem eerst demonteren’, zegt Jessie.
b Alice zegt dat je altijd eerst de stroom moet demonteren.
b Timon gaat voor zijn moeder een klusje demonteren.
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