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Voorwoord

In dit leer-werkboek leer je woorden.
Die woorden kom je tegen op school, tijdens je stage en op je werk.
In dit leer-werkboek oefen je met die woorden.

Kom je nog meer woorden tegen waarvan je niet weet wat ze betekenen?
Op www.strux.nl staat een link naar een woordenboek.
Hier kun je de woordbetekenissen opzoeken.

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?
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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 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

Woorden op school
Dit hoofdstuk gaat over de eerste dag van Milan op zijn nieuwe school.
Milan schrijft elke dag een kort stukje over zijn nieuwe school. Het is een blog.
Het woord ‘blog’ is een afkorting van het woord ‘weblog’.
Een weblog is een logboek of een dagboek op internet.

Je leert deze woorden:
• zenuwachtig
• nieuwsgierig
• onbekend
• interessant
• gemak

• tegenover
• per ongeluk
• expres
• afspreken
• houding

Opdracht 1
Lees dag 1 van de blog van Milan. De moeilijkste woorden zijn vetgedrukt.
Zijn er nog meer woorden waarvan je niet weet wat ze betekenen?
Zet daar een streep onder.

Mijn blog: dag 1
Morgen ga ik naar mijn nieuwe school. Daarom ben ik een beetje zenuwachtig.
Maar ik ben ook nieuwsgierig. Zo vaak ga ik niet naar een andere school.
De nieuwe school is niet helemaal onbekend voor me.
Ik ben er al een paar keer geweest. En 2 van mijn vrienden zitten op deze school.
Jan zit in de eerste klas en Hicham zit in de tweede klas.
Ze vertellen vaak leuke en interessante verhalen.
Volgens mij ga ik me er snel op mijn gemak voelen.

Opdracht 2
Onder welke woorden heb je een streep gezet?
Zoek de betekenis op in een woordenboek.

Ga naar www.strux.nl. Hier zie je een link naar een online woordenboek.
Dat kun je gebruiken voor het opzoeken van woorden.
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BetekenisWoord

Opdracht 3
Wat past bij de foto? Kies uit: zenuwachtig - nieuwsgierig- onbekend - op m’n gemak.
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Opdracht 4
Welk woord past op de puntjes?

Milan loopt naar de nieuwe school en voelt een beetje pijn in zijn buik.
Milan is ...
b onbekend
b nieuwsgierig
b zenuwachtig

Op de nieuwe school krijgt hij allemaal nieuwe vakken.
Dat vindt hij ...
b nieuwsgierig
b interessant
b onbekend

De docenten zijn vrolijk en vriendelijk.
Milan voelt zich al snel ...
b op zijn gemak
b nieuwsgierig
b zenuwachtig

In de nieuwe klas zitten veel leerlingen die uit een andere stad komen.
De meeste leerlingen zijn voor Milan ...
b interessant
b nieuwsgierig
b onbekend
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