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Voorwoord
Dit is het oefenboek bij de Basiscursus Nederlands voor buitenlanders (deel 1),
behorend tot de Delftse methode.
Met dit oefenboek bestaat het complete materiaal van de Basiscursus 1
Nederlands voor buitenlanders uit:
•
Het tekstboek
•
een audio-cd met alle ingesproken teksten van het tekstboek
•
een cd-rom met leer-, test- en oefenmateriaal bij elk hoofdstuk van het
tekstboek
•
een dialoogtrainer op cd-rom
Bij de teksten uit de Basiscursus 1 geeft dit oefenboek drie soorten oefeningen per tekst.
Oefening 1
Deze invuloefening is erop gericht de cursist stap voor stap volledig vertrouwd te maken met de tekst uit het tekstboek. De tekst vormt immers het
basismateriaal om de taal te leren. Woordenschat en grammaticale vormen
leren we via de – gesproken en geschreven – tekst en moeten via een zinvolle context geabsorbeerd worden.
Oefening 2
In deze spreekoefening worden vragen gesteld aan de cursist(e), niet over
de tekst, maar uitgaande van de tekst, over zaken die voor hem/haar van
belang zijn. Zowel de vraag als het antwoord sluiten nauw aan bij de tekst.
De cursist(e) leert hier het geleerde taalmateriaal in praktijk te brengen:
heel motiverend en daardoor heilzaam voor het taalleerproces.
Oefening 3
Deze spreekoefening is een ’voorgevormde’ conversatie-oefening. De deels
uitgewerkte conversatie had naar aanleiding van de tekst kunnen ontstaan
en heeft dus een sterke voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd wordt van de cursist(e) verwacht dat hij/zij de zinnen aanvult. Er wordt dus een beroep
gedaan op zijn/haar inlevingsvermogen. Hierbij oefent de cursist(e) het
gebruik van de geleerde woorden in andere contexten, maar ook het
gebruik van allerlei grammaticale vormen.

6
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Les 1 Hoe heet je? 1
1

Ik h–––––––––––––––––––––––––– Henk.
Mijn naam i–––––––––––––––––––––––––– Henk.
Ik w–––––––––––––––––––––––––– in Rotterdam.
Mijn a–––––––––––––––––––––––––– is:
Stationsstraat nummer 4.
M–––––––––––––––––––––––––– telefoonnummer is:
010-2932021.
Hoe h–––––––––––––––––––––––––– jij?
Ik h–––––––––––––––––––––––––– Mirjam
Wat i–––––––––––––––––––––––––– jouw naam?
Mijn naam i–––––––––––––––––––––––––– Mirjam.
W–––––––––––––––––––––––––– woon jij?
Ik woon in Den Haag
W–––––––––––––––––––––––––– is jouw adres?
Mijn adres is Veenstraat 8.
W–––––––––––––––––––––––––– is je nationaliteit?
Ik ben Duitse.

2

Ik heet ... (je naam). Ik kom uit ... (je land)
en ik woon in ... (je woonplaats).

10

Hoe heet jij? Wat is jouw naam?

Ik heet ...

Waar woon jij?

Ik ...

Wat is jouw nationaliteit?

Ik ...
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Les 2 Familie 1
1

Kijk, dit is een foto van mijn familie.
Dit is m–––––––––––––––––––––––––– familie.

Waar staat jouw vader?

Helemaal l–––––––––––––––––––––––––– .

En waar staat jouw moeder?

N–––––––––––––––––––––––––– mijn vader.

Waar sta jij?

N–––––––––––––––––––––––––– mijn moeder.

Waar staat jouw broer?

A–––––––––––––––––––––––––– mij.

En waar staat je zus?

Helemaal r–––––––––––––––––––––––––– .

Dit is een oude f–––––––––––––––––––––––––– , van 10 jaar geleden.
Dit

––––––––––––––––––––––––––

mijn vader, en dit is m––––––––––––––––––––––––––

moeder.
Mijn vader staat links. H–––––––––––––––––––––––––– staat helemaal links.
Mijn moeder staat n–––––––––––––––––––––––––– mijn vader. Zij staat naast
18

m–––––––––––––––––––––––––– vader.
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Les 3 Hoe laat is het? 1

1

(08.00) het is

––––––––––––––––––––––––––

uur.

(11.00) het is

––––––––––––––––––––––––––

uur.

(15.00) het is

––––––––––––––––––––––––––

uur.

(08.10) het is

––––––––––––––––––––––––––

over

––––––––––––––––––––––––––

.

(08.55) het is

––––––––––––––––––––––––––

voor

––––––––––––––––––––––––––

.

(08.15) het is kwart over

––––––––––––––––––––––––––

.

(08.45) het is kwart voor

––––––––––––––––––––––––––

.

(08.40) het is

––––––––––––––––––––––––––

over half

(08.20) het is

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

half

––––––––––––––––––––––

(12.07) het is zeven

–––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

.

(13:15) het is kwart

–––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

.

(14:30) het is half
(14:41) het is elf

––––––––––––––––––––––––––

.
.

.

–––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

drie.

Hoe laat is het?
Kijk, het

–––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

.
27
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1
B

A

Hoe laat is het?

Het is ...

Hoe laat is het over een uur?

Over een uur is het ...

Hoe laat is het over vijf minuten?

Over vijf minuten ...

Hoe laat is het over tien minuten?

...

Hoe laat is het over vijftien minuten? ...
Hoe laat is het over 20 minuten?

3

Hoe laat is het?
B

A

13:45

18:24

28

Het is ...

Het is ...

...
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Les 4 Jaar, maand, dag ... 1
1

Vierentwintig (24) u–––––––––––––––––––––––––– is een dag.
Achtenveertig (48)

––––––––––––––––––––––––––

is t–––––––––––––––––––––––––– dagen.

Zeven (7) dagen is e–––––––––––––––––––––––––– week.
Veertien (14) dagen is twee w–––––––––––––––––––––––––– .
Driehonderdvijfenzestig (365) dagen is een
j–––––––––––––––––––––––––– .
Twaalf (12) m–––––––––––––––––––––––––– is een jaar.
De winter begint in de maand d–––––––––––––––––––––––––– .
In de maand maart begint de l–––––––––––––––––––––––––– .
De zomer begint in de m–––––––––––––––––––––––––– juni.
En in september b–––––––––––––––––––––––––– de herfst.
Het is koud in

––––––––––––––––––––––––––

winter.

Het is minder k–––––––––––––––––––––––––– in de lente.
In de zomer is h–––––––––––––––––––––––––– niet k–––––––––––––––––––––––––– .
In de herfst i–––––––––––––––––––––––––– h–––––––––––––––––––––––––– weer koud.
Staat er veel wind? Nee, er staat n–––––––––––––––––––––––––– veel
w–––––––––––––––––––––––––– .
Regent het veel in Nederland?
Het regent n–––––––––––––––––––––––––– veel in Nederland.
Is het warm in Nederland? Het is n–––––––––––––––––––––––––– warm in
februari; in de zomer i–––––––––––––––––––––––––– h––––––––––––––––––––––––––
warmer.
37

