Les 1

Wat een familie!

Les 2

Weer wat geleerd!
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karakter beschrijven; familieleden benoemen; informatieve zakelijke tekst lezen;
over iets discussiëren; gesprek structureren; opgaven verdelen; gevoelens benoemen;
lezing / boekrecensie begrijpen
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Voor beroep en praktijk: (bij)scholing

22

Les 3

Dat mag in de krant!
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Les 4

spreken over onderwijssysteem; korte toespraak houden / begrijpen; over schoolvakken
en -cijfers praten; over eigen schoolweg vertellen; discussiëren over onderwijssysteem;
grafiek of tabel presenteren; mogelijkheden van levenslang leren bespreken; leertips
uitwisselen

Daar wordt aan gewerkt.

spreken over tijdschriften en kranten; eisen aangeven voor websites; over acteurs praten;
filmgenres benoemen; film beoordelen; mening geven over mediagebruik; luisteren naar
het nieuws

beschrijven wat bedrijven doen; branches benoemen; slogans begrijpen; met afkortingen
omgaan; spreken over ethische aspecten van ondernemen; economisch nieuws begrijpen;
over globalisering discussiëren; bedrijfsculturen vergelijken

Voor je studie: studeren in de toekomst
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Les 5

Ik kan niet tegen mijn verlies.

Les 6

We zullen zien.
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over sporten spreken; eigen sportgewoontes bespreken; spelregels uitleggen;
over voetbal(verenigingen) spreken; vakantiepark kiezen en beschrijven;
reclamefolder maken; lezen en spreken over arbeidsrecht
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Voor beroep en praktijk: loopbaan

58

Les 7

Daar ben ik het niet mee eens!
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Les 8

over uitvindingen spreken; veranderingen benoemen; discussiëren over voeding; discussie
organiseren en uitvoeren; pamflet maken; over karakter spreken; toekomstplannen maken;
luisteren naar informatie over landschap; spreken over alternatieve energie

Ik voel me hier gelukkig.

politieke systemen vergelijken; partijen leren kennen; politiek in eigen land voorstellen;
spreken over politici; lezing over drugs begrijpen; voor- en nadelen monarchie benoemen;
informeren over overzeese gebieden

68

interviews begrijpen; spreken over wat je gelukkig maakt; statistieken en teksten over
multiculturele thema’s begrijpen; over culturele verschillen spreken; zich bewust worden
van stereotypen en aspecten van de nationaliteit; zeggen waarop men trots is; een lezing over
het Afrikaans en een lied in het Afrikaans begrijpen; een gedicht lezen en daarover spreken

Voor je studie: Daar wil ik studeren!
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8 Ik voel me hier gelukkig.
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