
A1 Vrije tijd, hoofdstuk 2  Naar het zwembad  
 
Herhaling hoofdstuk 1 met woordspin: 
Hoofdstuk 1 Wanneer is de bruiloft? 
uitgaan  
de bruiloft  
de bruidegom 
de bruid 
het stadhuis  
makkelijk  
meenemen  
omkleden  
houden van  
opmaken 

de make-up 
de kin   
slapen  
de nek  
de wenkbrauwen  
de wimpers  
de wang  
de lip  
verven  
blond  

 
 
Blz 8, Oefening 1: 
Wat zie je op de foto? 
Hoeveel volwassene zie je? Hoeveel kinderen? Waar zijn ze? Wat doen ze? 
Hoe kan je zien dat het 2 vaders met hun 2 zonen zijn? 
Ga jij weleens zwemmen? Waar heb jij zwemmen geleerd? Hoe oud was jij toen? Heb 
je ook zwemles gehad? Van wie? Heb je ook een zwemdiploma gehaald? 
Als jij gaat zwemmen, ga je dan alleen of met je kinderen? Waar ga jij zwemmen? 
 
Oefening 2:  
Transcript Naar het zwembad (1) 

 
 
 
 
 

Mourad: Hé, ga je mee naar het zwembad? 
Jan:  Ja, leuk! Met wie ga je?  
Mourad:  Met mijn zoon, Nordin, en een vriendje van Nordin. 
Jan:   Gaat je dochter ook mee?  
Mourad:  Nee, Anna blijft thuis. Zij slaapt nog 's middags.  
Jan:   Ehm . ik neem mijn zoon ook mee.  
           Dan kunnen de jongens samen spelen. Hoe laat gaan jullie?  
Mourad:  Om twee uur.  
Jan:   Eh . zullen we afspreken in het zwembad?  
Mourad:  Ja, dat is goed. Tot straks.  
Jan:   Tot straks 
 
 
Blz 9, oefening 3:  
Luister nog een keer naar het  Zwembad (1) 
 

 
 
 
 

Ik stel jullie een vraag en je luistert goed naar de vraag en zegt niets. Pas na een 
aantal seconden nadenken vraag ik je om het goede plaatje aan te wijzen. 



Oefening 4:  
Bij deze opdracht zie je 6 foto’s. Elke foto stelt een dagje uit met kinderen voor. Ik 
lees een zin voor over 1 van deze activiteiten. Van jou vraag ik om goed na te denken 
over welke foto het gaat. En als ik een teken geef dan wijs je de foto aan waar het 
over gaat.  
 
 
Blz 10, Oefening 5  
Transcript Naar het zwembad (2)  

 
 
 
 
 

Jan:    Ah, daar zijn ze! Hallo!  
Mourad:   Hoi! Zal ik kaartjes kopen?  
Jan:    Prima.  
Mourad:   Dag mevrouw.  
Medewerker:  Goedemiddag. 
Mourad:   Ik wil vijf kaartjes kopen: twee volwassenen en  

drie kinderen.  
Medewerker:  Eh . hoe oud zijn de kinderen?  
Mourad:   Twee jongens van acht en eh . één van negen.  
Medewerker:  Ehm . dat is € 16,20 alstublieft.  
Mourad:   Alstublieft.  
Medewerker:  Heeft u wel een muntje van twintig cent voor het kluisje?  
Mourad:   Ja hoor.  
Medewerker:  Oke, fijne middag.  
Mourad:   Bedankt.  

Kom jongens, omkleden!  
 
 
  



Oefening 6: 
Luister nog een keer na dit gesprek en dan ga ik jullie een vraag hierover stellen. 
Onder andere de vraag die bij opdracht 6 staat. 

 
 
 
 
 

Ik stel jullie wat vragen. Je denkt eerst na en na een aantal seconden wijs ik iemand 
aan, die het antwoord mag geven. 
Hoeveel kaartjes gaat Mourad kopen? 5 
Hoe oud zijn de 3 jongens? Twee van 8 en een van 9. 
Hoeveel geld moet Mourad betalen? € 16,20 

Waar is het muntje van 20 eurocent voor nodig denk je? Om een kluisje te gebruiken. 

 

 
Oefening 7:  
Lees de vier gesprekjes voor. Ik wijs iemand aan en hem of haar vraag ik welk woord 
ontbreekt.  
 
• Ga je mee naar het zwembad?  
• Gaat je dochter ook mee?  
• Hoe laat gaan jullie?  
• zullen we afspreken in het  
   zwembad?  
 

Ja leuk!  
Nee, Anna blijft thuis. 
 Om twee uur.  
 
Dat is goed. Tot straks.  

 
Oefening 8:  
Ik lees een zin 2 keer voor en ik vraag jou uit hoeveel woorden de zin bestaat: Zeg 
niets, pas als ik jou aanwijs zeg jij je antwoord. 
• Daar zijn ze!  
• Zal ik kaartjes kopen?  
• Hoe oud zijn de kinderen?  
• Dat is dan € 15,- alstublieft.  
• Heeft u een muntje van twintig cent voor het kluisje?  
• Fijne middag



 
Blz 11, oefening 9:  
Deze taalriedel is niet beschikbaar als audio. Lees de taalriedel in ritme voor. Tik 
hiervoor in een vast ritme met uw hand op de tafel.  
 
De werkwijze is als volgt:  
• de deelnemer luistert naar de taalriedel (audio) zonder tekst 
• de deelnemer luistert nogmaals, nu met tekst  
• de deelnemer spreekt mee met de audio met tekst / zonder tekst (met de herhaling 
van iedere zin)  
• de begeleider leest zin voor zin de taalriedel voor, de deelnemer herhaalt. 
 
 
Oefening 10:  
Ik lees een zin voor en daarna wijs ik iemand aan die het nazegt. 
 
Oefening 11:  
We gaan het gesprek bij deze opdracht een paar keer doen. Ik lees het gesprek eerst 
helemaal voor. Daarna verdeel ik de rollen en lezen die twee samen het gesprek voor. 
Daarna geef ik de 2 rollen aan 2 anderen en dan doen we het gesprek weer. Net 
zolang tot iedereen aan de beurt geweest is. 
 
Oefening 12:  
We gaan het gesprek bij deze opdracht net als bij opdracht 11 een paar keer doen. Ik 
lees het gesprek eerst helemaal voor. Daarna verdeel ik de rollen en lezen die twee 
samen het gesprek voor. Daarna geef ik de 2 rollen aan 2 anderen en dan doen we 
het gesprek weer. Net zolang tot iedereen aan de beurt geweest is. 
 
Oefening 13:  
Maak kaartjes met plaatjes waar je in je vrije tijd naar toe kunt gaan. Geef elke 
deelnemer een aantal kaartjes. De deelnemers lopen rond en vragen of de ander 
meegaat naar [het plaatje). De ander reageert positief of negatief. Zie de bijlage 
(p.43) voor plaatjes. U kunt natuurlijk ook eigen plaatjes gebruiken.  
 
 
  



Blz 13, oefening 14:  
Bij deze oefening staat een gesprek, die nog niet helemaal af is. Ik ben de 
medewerker en om beurten krijg je van mij de ‘Ik-rol’. Luister goed naar de 
medewerker en bedenk een antwoord. 
 
Oefening 15:  
Memory. We gaan een spel doen. Ik heb foto’s van 12 dagjes uit. Van elk dagje uit 
heb ik 2 foto’s. Dus ik heb 2 x 12 = 24 foto’s. Deze 24 foto’s leg ik op de kop op tafel. 
En om beurten mag je 2 foto’s omdraaien. Zijn ze verschillend, dan mag de volgende 
2 foto’s omdraaien. Zijn de 2 foto’s gelijk, dan leg je de 2 gelijke foto’s voor je neer 
en mag je nog een keer. Degene die de meeste foto’s verzameld heeft, heeft 
gewonnen.  
Je hebt een aantal foto’s voor je liggen. Zeg wie van de anderen jou mag trakteren op 
dat dagje uit. Degene die jij kiest mag dan een afspraak maken met jou voor dit 
dagje uit. 
 
 
Blz 14, oefening 16:  
De deelnemer bedenkt zijn / haar eigen verhaal bij de foto. Stimuleer de deelnemer 
om te fantaseren over de situatie van de mensen op de foto. 
  



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dagje zee en strand                                         Dagje pretpark                                                  Dagje kinderboerderij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Dagje museum                                                  Dagje zwembad                                               Dagje bos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Dagje rondvaart                                              Dagje beklimming toren                                  Dagje speeltuin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Dagje dierentuin                                            Dagje binnenspeeltuin                                     Dagje duinen 
 

De memorykaarten.  



 
 

1. Dagje duinen. 
Gratis: Korte duinen: spelen in het zand. 
Tik in google maps: “korte duinen”. Handig als je met de fiets gaat. 
Met de auto kan je vanaf restaurant “De korte duinen”(Birkstraat 108 in Soest) er naar toe lopen. 
 

2. Dagje bos. 
Gratis: Birkhoven. Ingang Barchman Wuytierslaan 232, Amersfoort 
 

3. Dagje dierentuin. 
Kaartje kopen bij Dierenpark Amersfoort: Barchman Wuytierslaan 224, Amersfoort. 

4. Dagje speeltuin. 
Gratis: Speeltuin Rivierenbuurt, Dollardstraat 119, Amersfoort. 

5. Dagje speetuin. 
Gratis: Speeltuin Soesterkwartier, Noorderwierweg 271, Amersfoort 

6. Dagje binnenspeeltuin. 
Gratis: De verkeerstuin , Soesterweg 312, Amersfoort 

7. Dagje museum. 
Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort 

8. Dagje toren beklimmen. 
Onze lieve vrouwe toren, Krankenledenstraat 30, Amersfoort.  
Kaartje kopen bij de VVV, Breestraat 1, Amersfoort. 

9. Dagje rondvaartboot. 
Waterlijn, Krommestraat 5, Amersfoort 

10. Dagje zembad. 
Zwembad Amerena, De velduil 2, Amersfoort 

11. Dagje kinderboerderij. 
Gratis: Stadsboerderij de Vosheuvel, Heiligenbergerweg 187, Amersfoort 
 
 
 

 



 
 
Hoofstuk 1 Wanneer is de bruiloft? 
uitgaan  
de bruiloft  
het stadhuis  
makkelijk  
meenemen  
omkleden  
houden van  
opmaken 
de make-up 
de kin   
de nek  
de wenkbrauwen  
de wimpers  
de wang  
de lip  
verven  
blond  
 
 
Hoofdstuk 2 Naar het zwembad 
slapen 
zwemmen 
het zwembad  
de medewerker 
het kaartje  
kluisje 
de volwassene  
het kluisje  
de speeltuin 
spelen  
het bos  
wandelen 
het strand en de zee 
pretpark 
kinderboerderij 
de dierentuin  
het museum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hoofdstuk 3 In de bibliotheek  
lezen  
de bibliotheek  
lid worden 
het abonnement 
het verschil  
 
het pasje  
het legitimatiebewijs  
het boek  
de cd  
de dvd  
 
Hoofdstuk 4 Een dagje uit. 
iets leuks doen  
de provincie  
het zwembad  
het park  
de speeltuin 
spelen  
het bos  
wandelen 
het strand en de zee 
pretpark 
kinderboerderij 
de dierentuin  
het museum  
 
 
 
Standaartdzinnetjes 
Slaap lekker!  
Welterusten!  
Ga je mee .?  
Heb je zin om … 
Laten we gaan!  
Veel plezier!  
Fijne middag! 


