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Voorwoord

In dit werkboek leer je woorden. Die woorden kom je tegen in de praktijk.
De woorden gaan over de groene leefomgeving.
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?
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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’.
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

Tuinieren
Dit hoofdstuk gaat over tuinieren.

Opdracht 1
Lees de tekst.

Je kunt een hoveniersbedrijf vragen om je tuin op te knappen.
Maar Stijn en z’n vader willen het zelf doen.

Het is voorjaar, en dat is een goede tijd om de tuin op te knappen.
De tuin is erg wild. Er staat heel wat onkruid in de tuin.
Dat gaan ze wieden. Of ze gaan de grond schoffelen.
Verder staan er mooie bomen, maar die moeten ze wel snoeien.
De takken zijn veel te lang.

Stijn en zijn vader willen ook nog wat planten in de tuin zetten.
Achterin komen struiken. Die zijn wat hoger, dat geeft een mooie achtergrond.
Ze willen ook wat vaste planten uitzoeken. Daar heb je ieder jaar plezier van.
Verder zetten ze nog eenjarigen in potten en in de borders.
Zo’n tuin met bloemen langs de randen is altijd een prachtig gezicht.

Ten slotte komt er ook nog een gazon in de tuin.
Het is lekker om op het gras te kunnen zonnen. En een terras om te zitten.
Stijn vindt een vlonder erg leuk. Die is van hout en geeft veel sfeer.
Zijn vader heeft liever een terras van tegels. Dat blijft volgens hem langer mooi.

Opdracht 2
Hoe ziet jullie tuin of balkon eruit?

Welke klusjes doe je wel eens in de tuin?
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Wat is leuk om te doen in de tuin? En wat niet?

Welke planten of bloemen vind je mooi?

Wat lijkt je leuk aan werken in een tuincentrum? Of bij een hoveniersbedrijf?

Opdracht 3
In dit hoofdstuk leer je de woorden:
• border
• onkruid
• wieden
• snoeien
• schoffelen
• eenjarigen
• vaste planten
• struiken.
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 het onkruid rood.
Zet een streep onder de vaste planten.
Kleur het schoffelen groen.
Trek een rondje om de struiken.
Kleur de border blauw.
Zet een kruisje bij de eenjarigen.
Kleur het snoeien geel.
Zet een dubbele streep onder het wieden.
Schrijf het goede woord bij elke foto.
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Opdracht 5
Wie doet het goed? Kleur het rondje voor de goede zinnen.

b Peter heeft een border op zijn overhemd.
b Iris eet soep van een border.
b Carel zet mooie bloemen in de border.

b Eddie knipt het onkruid fijn voor door de stamppot.
b Ali trekt het onkruid uit.
b Olga koopt een bosje onkruid voor Wieke.

b Rianne wiedt met een schoffel.
b Lisa wiedt de vaste planten.
b Jop wiedt het onkruid.

b Els snoeit de viooltjes.
b Wessel laat de kapper zijn haar snoeien.
b Ruben snoeit de lange takken van de boom.

b Joost gaat de vaste planten schoffelen.
b Harold schoffelt op de dansvloer.
b Stefan schoffelt het onkruid los.

b Martin koopt alleen eenjarigen. Die komen volgend jaar weer op.
b Richard koopt nooit eenjarigen. Die zijn binnen een paar weken weg.
b Yassir koopt eenjarigen voor de borders en potten.

b Yvonne zet vaste planten in de tuin. Dat geeft veel kleur.
b Janine koopt nooit vaste planten. Die verwilderen veel te snel in de tuin.
b Karin zet vaste planten in de vensterbank.

b Gianni koopt een struikje bloemen.
b Jamal snijdt de bloemkool in struiken.
b Tessa koopt een mooie struik voor in de tuin.
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Opdracht 6
Zoek de woorden op.
Border - Onkruid - Wieden - Snoeien - Schoffelen - Eenjarigen - Vaste planten - Struiken
De woorden kunnen van links naar rechts staan.
Ze kunnen van boven naar beneden staan.
En de woorden kunnen ook schuin in het vierkant staan.
Een letter kan meer dan 1 keer zijn gebruikt.

REDROBESQOLE

ADKYYTTDOSOE

YJGMJRASNXCN

BQEBUHLNKGWJ

EWDIRTVORZDA

UIKIGGXEUNER

FEPDIEXIIOKI

NDGNXWAEDZCG

PEOGDLLNIWNE

PNELEFFOHCSN

NETNALPETSAV

Opdracht 7
Vul de woorden in.

Planten die maar 1 jaar bloeien, heten 

Als de takken van een boom te lang zijn, kun je de takken 

Planten die je niet in je tuin wilt hebben, noemen we 

Sommige planten blijven het altijd doen, dat zijn de  planten.

Als je onkruid weg wilt halen, doe je dat door te 

of te 

De randen met bloemen en planten heten 

De tennisbal is zoek, hij ligt vast onder de 
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Opdracht 8
Geef voorbeelden van eenjarigen.

Eenjarigen zijn  en 

Waarom haal je het onkruid uit de tuin? Je haalt het onkruid uit de tuin omdat

Welke onderstaande plant is een struik?
b Appelboom
b Viooltjes
b Bramen
b Tulpen

Waarom snoei je de lange takken van een boom?

Je snoeit die lange takken omdat 

Wat zijn vaste planten? Vaste planten zijn  en

Opdracht 9
Onkruid zijn gewenste / ongewenste planten in de tuin.
Een border ligt in het midden / langs de rand van de tuin.
Onkruid wieden doe je met de hand / met een schoffel.
Eenjarige planten bloeien 1 jaar / ieder jaar opnieuw.
Snoeien doe je bij bomen / bloemen.

Opdracht 10
Op welke foto's wordt onkruid verwijderd?

b b
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