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Hoofdstuk 1: Vakantiekriebels
1 Je wilt er even tussenuit, een pauze nemen van alle dagelijkse dingen….
Wat heb je dan, volgens de tekst?
.................................................................................................................................................................................................................

2 Wat hoef je niet, als je vrij bent? Geef vier voorbeelden.
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................
4)..............................................................................................................................................................................................................

3 Wat is het verschil tussen een vakantiedag voor mensen die werken,
en een vakantiedag voor mensen die op school zitten?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

4 Een tijdje vrij zijn is prettig, én gezond. Waarom is het gezond?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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DOEN!
5 Vakantie nodig?
Vrij zijn is fijn, en ook nodig. Wanneer was jij voor het laatst vrij?
En wat deed je toen? Was je goed uitgerust?
Vul het schema in.

wanneer
was ik vrij?

waar was ik?

met wie was ik?
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wat deed ik?

had ik nieuwe
energie na de vrije
periode?
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Hoofdstuk 2: Nadenken
1 Je denkt na over wat voor soort vakantie je wilt. Over hoe lang je weg wilt, bijvoorbeeld.
Wat ben dan je aan het doen? Zet een rondje om het juiste antwoord.
		

A

Je bent je aan het oriënteren.

		

B

Je bent aan het beslissen.

		

C

Je bent aan het twijfelen.

2 Op welke drie manieren kun je informatie over vakanties krijgen?
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................

3 Wat is een reisverslag?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

4 Waar kan een (online) reisbureau jou bij helpen?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

5 Als je werkt, kun je niet altijd op vakantie wanneer jij dat wilt. Waarom niet?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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DOEN!
6 Woordweb
Waar denk jij aan bij vakantie? Wat vind je een leuke vakantie? En wat juist niet?
Ga je het liefst alleen of met anderen? Ben je graag actief of juist liever lui?
Schrijf zoveel mogelijk woorden in het woordweb.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

VAKANTIE
................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

uitgeverij eenvoudig communiceren | lezen voor iedereen
LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

5

