Thema 6
Les





Week 1
1
b
1a, c, 2 -, 3 -, 4 2c de magneet, 7, 3f de bank, 5,
4g de bankbas, 6, 5e het watermerk, 2,
6b het biljet, 4, 7d het hologram, 3

Week 2
Les 1
  1h zolang de voorraad strekt, 2a profiteert,
3e producten, 4b aanbiedingen, 5d bij besteding van, 6g tot en met, 7c geldig, 8f advertentie, 9i niet goed, geld terug
   -

Les 3
-

Les 2
 1 De supermarkt biedt een goed salaris,
inclusief vakantiegeld, en een goede werksfeer.
2 Je moet contact opnemen met mevrouw
Van Dijk en het sollicitatieformulier invullen
bij de informatiebalie.
3  1d de werksfeer, 2b inclusief, 3e van aanpakken weten, 4a bijverdienen, 5f contact
opnemen, 6c het filiaal, 7g het sollicitatieformulier
 1 waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar, 5 niet
waar, 6 waar, 7 niet waar, 8 waar, 9 niet
waar, 10 waar
 Op de zeven open plekken zijn meer
antwoorden goed.

Les




4
De bank
De tekst geeft informatie over de bank.
1c de balie, 2b de geldautomaat,
3a de uv-lamp
 1 Je moet kijken naar het watermerk.
2 Je moet kijken naar het hologram.
3 De inkt op het bankbiljet controleren met
speciale apparatuur.
4 Met een blauwe uv-lamp de geheime vezels
ontdekken.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.

Les




Les





Les 4
-

Les 2
 Annet: Annet vindt het heel fijn dat haar
ouders voor de cadeautjes als zij een feestje
heeft.
Tom: Tom moet altijd zelf cadeautjes kopen
voor andere kinderen van zijn eigen zakgeld.
Tom vindt dat heel stom. Zo kost het hem
geld als hij wordt uitgenodigd.
  1d de rente, 2c doorzichtig, 3b op het randje,
4a vals
 1d kantelen, 2a verslijten, 3b drukken,
4e tegen het licht houden, 5c sparen
 1 Overigens, 2 Kortom, 3 op het randje,
4 overigens, 5 kortom

5
1 Nederland, 2 Luxemburg
-

Les 6
Les 7
-

3
c
Kleine lettertjes zijn altijd erg belangrijk om
goed te lezen.
 1 3 halen, 2 betalen, Keiharde actieprijs
2 prijs is exclusief statiegeld Aanbiedingen
zijn geldig van 8 t/m 14 september of zolang
de voorraad strekt.
3 De kleine woorden zijn belangrijker. Hierin
staan de voorwaarden van de actie.
  -

Les 5
Les




6
c
Er zijn meer antwoorden goed.
1 stapt, 2 heeft, 3 wil, 4 heeft, 5 vindt,
6 liegt,
werkwoord in woordenboekvorm: kopen
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 1a wil, 2b kijkt, 3c zijn, 4a kan, 5b liegt,
6a kan
 -

 1g, 2e, 3h, 4f, 5b. 6d, 7c, 8a, 9p, 10o, 11m,
12j, 13n, 14l, 15h, 16i
 -

Les 7
-

Les 5
-

Week 3
Les 1
 b
 klanten van de supermarkt nemen voor het
gemak het winkelwagentje mee naar de auto,
het winkelwagentje beschadigt geparkeerde
auto's, kinderen spelen met de winkelwagens, muntstukken worden uit het winkelwagentje gepeuterd
 1 laten ze het winkelwagentje daar staan.
2 gaan die er mee spelen.
 1a peutert iets uit, 2c beschadigt, 3b slingert
rond
 1a het muntstuk, 2d de klant, 3b rondslingeren, 4c beschadigen
 1d voor het gemak, 2a eigendom,
3e muntstuk, 4c vervolgens, 5b rondslingeren

Les 6
  kijken, wachten, poepen, schrijven, opruimen,
weghalen, terugkomen
 1d ruimden, 2d hadden, 3c gooide, 4b doen,
5b ruimen
 1 moet, 3 zie, 4 doet, 5 poep, 6 opruim,
8 zie, 10 toen
Les 7
-

Les 2
 1 ze staan in portieken
2 ze worden gedumpt in het kanaal
3 ze beschadigen geparkeerde auto's
4 ze zijn lelijk voor het straatbeeld
   1b de portiek, 2a dumpen
 1b, 2a, 3c, 4e, 5d, 6f
 1d uit gemakzucht, 2a veroorzaakt overlast,
3c is het zat, 4b per, 5e straatbeeld
Les 3
 1 vindt, voor, 2 mijn mening is, tegen,
3 ik vind, voor, 4 volgens mij, voor, 5 ik heb
geen begrip voor, ik vind, tegen
   2, 3, 1
 3, 2, 1
 Je stuurt een brief met mening naar:
Postbus 122, 3740 AC Baarn
 Les 4
 1 door middel van, 2 voor de hoeveelheid
van, 3 vanaf, met ingang van
 1 door middel van, 2 voor de hoeveelheid
van, 3 door middel van
  1 gemak, 2 omgeving, 3 zat
1,2 en 3 Er zijn meer antwoorden mogelijk.
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