
Lesbrief 
 
Doe meer met de stagegids Werken in de winkel! 
 
Bij elke Werken in-stagegids ontvangt u een gratis lesbrief. In deze lesbrief staan tips, ideeën, 
opdrachten en suggesties om de gids in de klas te behandelen. De lesbrief is bedoeld om zelf 
te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de lesbrief? Bel dan van maandag tot en met 
vrijdag naar de redactie, telefoon: (020) 520 60 70. Of stuur een e-mail naar: 
redactie@eenvoudigcommuniceren.nl. 
 
U kunt de lesbrief downloaden als pdf-bestand op www.eenvoudigcommuniceren.nl.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tekst lesbrief: Ad van den Broek, Commanderij College Gemert

http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/


Vragen en opdrachten        
   
Mogelijke vragen bij bladzijde 6 en 7 

• In wat voor winkel werkt het meisje op de foto? Hoe weet je dat? 
• Wat betekent ‘klantvriendelijk’? 
• In welke landen is het winkelpersoneel het meest klantvriendelijk? 
• Heb jij wel eens een slecht humeur? Wanneer dan? 
• Waarom moet je in een winkel vriendelijk blijven ook al heb je een slecht humeur? 
• Wat wordt er verkocht in de winkel waar het meisje werkt? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 8 

• Wat moet je allemaal kunnen om in een winkel te werken? 
• Waarom moet je productinformatie kunnen geven in een winkel? 
• Wat is de taak van het meisje op de foto?  

 
Opdracht bij bladzijde 8 
Schrijf 6 verschillende taken op die je in een winkel hebt. 
 
Opdracht bij bladzijde 8 
Kijk eens op de volgende websites: 
www.fi.uu.nl/winst/materiaal2/welcome.xml?nummer=03160&view=record of 
www.fi.uu.nl/toepassingen/03089/toepassing_rekenweb.html of  
vakcommunities.kennisnet.nl/vo/praktijkonderwijs/Lesmateriaal/Rekenen-wiskunde. 
Hier kun je leren rekenen met geld. 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 9 

• Wanneer heb jij stress? Wat doe je tegen stress? 
• Hoe kun je stress voorkomen? 
• Zoek in het (beeld)woordenboek het woord ‘discipline’ op. Wat betekent het?  
• Waarom heb je discipline nodig in de winkel? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 10 

• Waar loopt Nadia stage? 
• Hoeveel dagen loopt Nadia stage? 
• Waarom vindt Nadia haar stage bij Blokker het leukst? 
• Wat kon Nadia zien op de dvd die ze van Blokker kreeg? Wat vind je van zo’n dvd? 
• Tot hoe laat moet Nadia op koopavond werken? 
• Waarom staat Nadia graag achter de kassa?  
• Wat zijn schaplabels? 
• Zou jij bij Blokker willen werken? 
  

Mogelijke vragen bij bladzijde 11 (foto) 
• Hoeveel geld heeft Nadia ontvangen van de klant? 
• Heeft Nadia haar eigen kleren aan? Hoe weet je dat? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 12 

• Waar loopt Alex stage? 
• Wat voor soort winkel is de Digros? 
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• Op welke afdeling staat Alex? 
• Waarom zet hij producten met een oudere datum vooraan? 
• Waarom vult Alex de vleeswaren met 2 collega’s? 
• Waarom loopt Alex soms met de klanten mee? 
• Zou jij in een supermarkt willen werken? Op welke afdeling? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 13 (foto) 

• Welke producten zie je op de foto? Noem er 8. 
• Waarom heeft Alex een pet op? En een schort aan? 
• Wat staat er op de badge op zijn schort? 
• Waarom is het belangrijk dat klanten weten hoe hij heet? 
• Waarom is bedrijfskleding belangrijk? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 14 

• Waar loopt Maria stage? 
• Wat is Lucky Fashion voor winkel? 
• Waarom vindt Maria de stage bij Lucky Fashion zo leuk? 
• Wat zijn de taken van Maria bij Lucky Fashion? 
• Wat vindt Maria moeilijk aan de kassa? 
• Vind je dat Maria eerlijk moet zijn tegen de klanten? Waarom wel of niet? 
• Wat zijn ‘vaste klanten’? 
• Wat krijgt Maria als beloning voor haar stage? Wat vind je daarvan? 
• Zou jij stage willen lopen in een kledingwinkel? 

  
Opdrachten bij bladzijde 15 (foto) 
Heb je een paspop op school? Kleed deze aan met kleren die je hebt meegenomen van thuis. 
Of kleed de paspop aan met kleren die je zelf gemaakt hebt. Laat je helpen door de docent 
textiel. 
 
Opdracht bij bladzijde 15 (foto) 
Organiseer een modeshow op je school. Gebruik kleding van thuis of maak zelf originele 
kleding. Kleed de modeshow aan met muziek, bloemen en een catwalk. En zorg voor genoeg 
publiek. 
  
Mogelijke vragen bij bladzijde 16 

• Waarom is de kassa een belangrijk onderdeel van de winkel? 
• Wat is een scankassa? 
• Waarom moet je goed kunnen rekenen aan de kassa? 
• Wat zou jij doen als je het verkeerde bedrag op de kassa hebt aangeslagen? 
• Wat is afronden? En terugrekenen? 
• Kun jij terugrekenen? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 17 

• Wat is goederenverwerking precies? 
• Wat is kwalitatieve controle? En kwantitatieve controle? 
• Wat is een ridderspoortang? 
• Waarom moet het prijskaartje in de naad of het merklabeltje van kleding? 
• Waar mag je het prijskaartje in de supermarkt nergens overheen plakken? 
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• Wat betekent spiegelen? 
• Waarom staan dure producten op ooghoogte in de schappen? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 18 

• Waarom is etaleren belangrijk in een winkel? 
• Wat voor soort winkel zie je op de foto op deze bladzijde? 

 
Opdracht bij bladzijde 18 
Ga naar 4 verschillende soorten winkels. Wat voor soort winkels zijn het? Wat ligt er in de 
etalage van de winkels? Wat hangt er in de etalage? Is het duidelijk welke aanbiedingen er 
zijn? Maak met een digitale camera foto’s. Verwerk de foto’s in een Powerpoint-presentatie 
over de winkels die je hebt gezien. 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 19 

• Waarom mag je direct naast de winkel niet roken? 
• Waarom moet je schoenen aan die lekker lopen als je in een winkel werkt?. 
• Wat voor soort winkel zie je op de foto? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 20 

• Wat staat er in een stagecontract? Wat vind jij belangrijk in een stagecontract? 
• Waarom moet jij het stagecontract ook ondertekenen? 
• Wat is het verschil tussen een bijbaan en een vaste baan? 

 
Opdracht bij bladzijde 20 
Schrijf een sollicitatiebrief naar de baas van de supermarkt. 
 

o Wat zet je in de brief? Kijk voor tips en informatie op 
www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiebrief/  

o Geef de brief daarna aan je docent. 
o Speel een rollenspel met elkaar. Je speelt een sollicitatiegesprek na. Je docent of een 

leerling is de baas van de supermarkt en jij de sollicitant. 
o Neem het gesprek eventueel op met een filmcamera. 
o Let tijdens het gesprek goed op je houding en je taalgebruik. 
o En ben je aangenomen? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 21 

• Waarom is een verzekering belangrijk tijdens je stage? 
• Waar ben je voor verzekerd als je op stage gaat? 
• Ben jij goed verzekerd tijdens je stage? 

  
Mogelijke vragen bij bladzijde 22 en 23 

• Wie is de zoon van Mary? 
• Hoe heet de winkel van Mary? 
• Waarom vindt Mary haar eigen winkel leuk, maar wel zwaar? 
• Wanneer doet Mary haar boekhouding? 
• Hoeveel mensen werken er totaal in de winkel en in het atelier? 
• Waarom is het moeilijk voor Mary om met de winkel te stoppen? 
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Algemene opdrachten 
 
• Maak een lijst van alle supermarkten bij jou in de woonplaats. 

o Welke producten kun je daar kopen?  
o Wat zijn de verschillen in prijs? En in hoe de winkels eruit zien? 

 
• Bedenk met je groep wat je allemaal nodig hebt voor een bbq-feest. Stel een verantwoord 

bbq-menu samen. Vergelijk de prijzen bij 3 supermarkten bij jou in de buurt. Waar ga je 
de boodschappen halen? 

o Welke winkel is het goedkoopst om je producten te kopen? 
o Waar ga jij je boodschappen halen: 

- de supermarkt dichtbij je huis? 
- de goedkoopste supermarkt? 

 
•   De arbo-dienst let er op dat je veilig je werk kunt doen. Wat doet je stagebaas zodat jij 

veilig kunt werken in de winkel? Kijk bijvoorbeeld of het magazijn is opgeruimd of je 
overal goed bij kunt, enz. 

 
•   Staat er op jouw school een vitrinekast? Vraag aan een docent of de directeur of je een 

presentatie mag maken in de vitrinekast. Van bijvoorbeeld je favoriete sport of van je 
stageplek. Leg veel spullen neer in de kast en maak er briefjes met uitleg bij. Je leert zo 
etaleren. 

 
• Doe interviews met ongeveer 10 klanten in bijvoorbeeld een kledingwinkel. Vraag aan de 

klanten waarom ze naar deze winkel gaan. Schrijf je antwoorden in een tabel. Vraag 
voordat je de interviews doet toestemming aan de baas van de winkel. 
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• Maak een woordweb en een woordzoeker (16x16). Gebruik: 
o Namen van functies in een winkel (bijvoorbeeld: verkoopster, 

caissière). 
o Namen van producten uit een winkel. 
o Namen van soorten winkels (kledingzaak, tabakszaak). 
o Woorden uit de woordenlijst op bladzijde 27 van de stagegids. 

 
• Maak een spreekbeurt met onderwerpen als: 

o Werken in de winkel: loon, werktijden, werkafspraken. 
o Hygiëne in de winkel: schoonmaken, kleding. 
o Bedrijfskleding. 

Je kunt informatie vinden op de website: 
http://www.cnvjongeren.nl/cms/EEkVupVVkFFcfEgTRn.php of op 
http://praktijkonderwijs.kennisnet.nl/werken/beroepen. 

 
• Maak een cd met muziek voor een zelfverzonnen winkel: 

o Zorg dat de muziek bij je winkel past.  
o Gebruik alleen legaal gedownloade muziek. 
o Ontwerp ook een logo voor je winkel. 
o Zet op het hoesje van de cd het logo van de winkel.  

 

http://www.cnvjongeren.nl/cms/EEkVupVVkFFcfEgTRn.php
http://praktijkonderwijs.kennisnet.nl/werken/beroepen

