Lesbrief

voor cursisten
In deze lesbrief staan oefeningen die je helpen om de tekst beter te begrijpen.
Succes met maken en veel leesplezier!

Start!-krant nr. 157 – maart 2020

CARNAVAL OP CURAÇAO
1. Wanneer vierden mensen carnaval?
a. vorig weekend
b. vorige maand
c. vorige vrijdag
2. Hoe lang bestaat carnaval op Curaҫao?
a. 10 jaar
b. 30 jaar
c. 50 jaar
3. Heb jij carnaval gevierd?
a. ja
b. nee
c. een beetje
DEMONSTRATIES NA AANSLAG HANAU
1. Waar ligt Hanau?
a. in China
b. in Duitsland
c. in Turkije
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2. Wat voor aanslag was er in Hanau?
a. een man schoot negen mensen dood
b. een man liet een bom ontploffen
c. een man stak drie mensen neer
3. Wie gingen dood bij de aanslag?
a. Amerikanen
b. Duitsers
c. vooral Turkse en Koerdische migranten
4. Waarom waren er demonstraties?
a. omdat mensen een verbod op wapens willen
b. omdat mensen tegen racisme zijn
c. omdat mensen geen buitenlanders willen
5. Vind jij het goed dat mensen demonstreerden ?
a. ja
b. nee
c. weet ik niet
DUTJE OP DE ZAAK
1. Wat doen steeds meer bedrijven en universiteiten?
2. Waarom is een ‘power nap’ goed?
3. Doe jij wel eens een ‘power nap’? Waarom wel of niet?
UIT HET ZICHT
1. Welke maatregel gaat per 1 juli in?
2. Welke winkels hebben de maatregel nu al ingevoerd?
3. Wat vind jij van de maatregel?
CORONA-VIRUS IN ITALIË
1. Wat is het corona-virus?
2. Voor wie is het corona-virus gevaarlijk?
3. Waar is het corona-virus ontstaan?
4. In welke drie landen zijn de meeste besmettingen met
het corona-virus?
5. Hoeveel mensen in Italië gingen dood door het virus?
6. In welk deel van Italië zijn mensen besmet met het virus?
7. Welke maatregelen zijn genomen tegen het virus?
8. Wat doen mensen in heel Italië?
9. Hoeveel mensen in Nederland zijn besmet?
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10. Groepsgesprek. Bekijk de video met de spoedcursus
handen wassen. Praat dan met elkaar over wat je nog
meer kunt doen tegen besmetting met het corona-virus.
Waarom hoef je geen mondkapje te dragen?
(De docent begeleidt het gesprek en vat het samen.)
FEBRUARI 2020: EEN MAAND VAN RECORDS
1. Hoeveel keer stormde het in februari?
2. Welke stormen waren het zwaarst?
3. Welke twee weerrecords had februari?
TENERIFE
1. Waar ligt het eiland Tenerife?
2. Wat gebeurde met een hotel op Tenerife?
3. Wat zou jij doen als je in het hotel zat?
WAPENS OP SCHOOL
1. Wie hebben steeds vaker wapens op school?
2. Wat willen directeuren van scholen?
3. Hoe zou jij het probleem aanpakken?
WONINGPRIJZEN
1. Wat is de gemiddelde verkoopprijs van een huis in
Nederland?
2. Waar zijn de huizen het goedkoopst?
3. Wat kosten huizen in Bloemendaal en Blaricum gemiddeld?
GERED OP DE SNELWEG
1. Wie is gered op de snelweg?
2. Hoe ging de redding?
3. Wie is volgens de politie een held?
BLAUWE VINVISSEN GESPOT
1. Wat zijn blauwe vinvissen?
2. Waar zijn blauwe vinvissen gespot?
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3. Hoeveel blauwe vinvissen waren het?
4. Sinds wanneer tellen onderzoekers het aantal blauwe
vinvissen?
5. Waarom zullen de onderzoekers blij geweest zijn, denk je?
RING NA 47 JAAR TERUG
1. Van wie was de ring?
2. Waar was de ring kwijtgeraakt?
3. Waar is de ring teruggevonden?
4. Wie vond de ring?
5. Hoe kwam de ring terug naar de eigenaar?
10 MILJARD VOOR KLIMAAT
1. Wie is de rijkste man ter wereld?
2. Wat doet de rijkste man ter wereld voor het klimaat?
3. Wat zegt de rijkste man over klimaatverandering?
4. Welke kritiek is er op de rijkste man en zijn bedrijf?
5. Zouden meer superrijke mensen iets kunnen doen tegen
klimaatverandering, volgens jou? Waarom wel of niet?
VOORJAAR IN DE KEUKENHOF
1. Wat is de Keukenhof?
a. een grote winkel met keukens
b. een tuincentrum met voorjaarsbloemen
c. een groot park met voorjaarsbloemen
2. Waar ligt de Keukenhof?
a. in Limburg
b. in Zuid-Holland
c. in Groningen
3. Wanneer gaat de Keukenhof open?
a. in de winter
b. in de zomer
c. in het voorjaar
4. Hoeveel bloemen groeien in de Keukenhof?
a. ongeveer 7 miljoen
b. ongeveer 5 miljoen
c. ruim 1 miljoen
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5. Hoeveel toeristen komen ieder jaar naar de Keukenhof?
a. ongeveer 7 miljoen
b. ongeveer 5 miljoen
c. ruim 1 miljoen
6. Wat zijn voorbeelden van voorjaarsbloemen?
a. krokussen, rozen, tulpen, hyacinten
b. krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten
c. narcissen, tulpen, hyacinten, lelies
7. Welke activiteiten zijn er in de Keukenhof?
a. escapegames, karten en mountainbiken
b. tentoonstellingen, cursussen, een bollenmarkt en
met een fluisterbootje varen
c. tentoonstellingen, maaltijden, bollen planten en fietsen
8. Naar wie worden nieuwe bloemen vaak genoemd?
a. naar iemand uit de koninklijke familie
b. naar een bekende sporter
c. naar bekende mensen uit het verleden van Nederland
9. Waar kun je meer informatie vinden over de Keukenhof?
a. op dekeukenhof.nl
b. op tulpen.nl
c. op keukenhof.nl
10. Ben jij wel eens in de Keukenhof geweest?
a. ja
b. nee
c. weet ik niet
HET IS VOORBIJ
1. Welke bekende Nederlanders zijn uit elkaar?
2. Wie waren 23 jaar getrouwd?
3. Wie zijn uit elkaar gegaan door te veel nare reacties op social
media?
AMERICAN FOOTBALL: POPULAIRE SPORT
1. Wat is American football?
2. Hoe heet de finale van American Football?
3. Wanneer was de finale?
4. Op welke manieren kunnen spelers een doelpunt maken?
5. Waarom is American football een hard spel?
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6. Wat voor kleding hebben de spelers aan?
7. Wat doen de cheerleaders?
8. Hoe bekend is American football in Nederland?
9. Hoe heet het American-footballteam van Rotterdam?
10. Kijk jij wel eens naar een wedstrijd American football?
Waarom wel of niet?
DE FORMULE 1 GAAT WEER BEGINNEN
WAAR OF NIET WAAR? Zet een streep onder het goede antwoord.
1. De eerste formule 1-wedstrijd wordt op 15 april gereden.
WAAR / NIET WAAR
2. De Nederlandse Max Verstappen doet ook weer mee.
WAAR / NIET WAAR
3. Dit jaar is er een Formule 1-wedstrijd op het circuit van
Zandvoort.
WAAR / NIET WAAR
WAT ZEGT JUTTA LEERDAM?
1. Wie is Jutta Leerdam?
2. Waarmee heeft Jutta Leerdam goud gewonnen?
3. Wat had Jutta Leerdam niet verwacht?
‘IK BEN EEN HARDE WERKER’
1. Waar is Khalil geboren?
2. Sinds wanneer is Khalil in Nederland?
3. Waar leert Khalil Nederlands?
4. Waarom is Khalil naar Nederland gekomen?
5. Wat vindt Khalil van Syrië?
6. Welke plannen heeft Khalil?
7. Wat doet Khalil in zijn vrije tijd?
8. Welke eerste indruk had Khalil van Nederland?
9. Waar gaat Khalil waarschijnlijk wonen?
10. Wat vindt Khalill heel erg?
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MEER OVER SYRIË
1. Waar ligt Syrië?
2. Aan welke zee ligt Syrië?
3. Van welk land was Syrië vroeger een kolonie?
3. Sinds wanneer is een burgeroorlog in Syrië?
4. Hoe begon de burgeroorlog in Syrië?
5. Hoeveel mensen zijn gevlucht uit Syrië?
ALLES OVER JE PENSIOEN
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1. Tot welke leeftijd moet je blijven werken in Nederland?
2. Wat is pensioen?
3. Waaruit bestaat je pensioen?
4. Hoe wordt de AOW verdeeld onder de mensen?
5. Wat is belangrijk voor de AOW?
6. Hoeveel is een volledige AOW-uitkering?
7. Hoe spaar je voor je pensioen?
8. Wat gebeurt er in 2021?
9. Waarom gaat de pensioenleeftijd waarschijnlijk verder
omhoog?
10. Vind jij het goed dat de pensioenleeftijd omhoog gaat?
Waarom wel of niet?
PENSIOENGAT: ALS JE NIET GENOEG PENSIOEN HEBT OPGEBOUWD
1. Wat doe je als je niet genoeg pensioen opbouwt?
2. Wanneer moet je extra pensioen regelen?
3. Waarom bouw je soms geen pensioen op via je werk?
HANDIGE WEBSITES
1. Waar kun je berekenen hoeveel pensioen je later krijgt?
2. Waar vind je informatie over AOW?
3. Op welke site staat informatie over AOW in eenvoudige taal?
HELP, IK BEN GESTRESST!
1. Wat zijn andere woorden voor te veel stress?
2. Hoeveel mensen hebben last van stress?
3. Welke oorzaken heeft stress meestal?
4. Waarom is een beetje stress goed?
5. Hoe weet je dat je te veel stress hebt?
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6. Wat voor soort klachten kun je krijgen bij te veel stress?
7. Wat zijn twee voorbeelden van geestelijke klachten?
8. Wat zijn twee voorbeelden van lichamelijke klachten?
9. Waarom is het belangrijk om stress op tijd aan te pakken?
10. Wat doe jij om te veel stress te voorkomen?
PAK JE STRESS AAN
1. Hoe kun je uitzoeken waar je stress vandaan komt?
2. Wat kun je doen om beter om te gaan met stress?
3. Bij wie kun je steun zoeken bij stress?
MULAN: STRIJDEN VOOR HET KEIZERRRIJK
WAAR of NIET WAAR? Zet een streep onder het goede antwoord.
1. De film Mulan is een sprookjesachtig verhaal over de grote,
dappere Chinese strijder Mulan.
WAAR / NIET WAAR
2. Mulan moet vechten in een oorlog en wint.
WAAR/ NIET WAAR
3. Niemand ontdekt Mulans geheim.
WAAR/ NIET WAAR
4. Vanaf 26 maart is de film Mulan te zien.
WAAR / NIET WAAR
5. Ik wil Mulan wel zien.
WAAR / NIET WAAR
ALLEEN OP DE WERELD
1. Over wie gaat het boek?
2. Waarom heet het boek Alleen op de wereld?
3. Uit welke serie is het boek?
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WAT IS EEN VIRUS PRECIES?
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1. Wat zijn corona-virussen?
2. Welk virus veroorzaakt griep?
3. Waarom is het hiv-virus gevaarlijk?
4. Hoe vermenigvuldigen virussen zich?
5. Op welke manieren kunnen zieke mensen of dieren anderen
besmetten?
6. Wat gebeurt er zodra er een virus in je lichaam komt?
7. Wat is vaak de beste manier om een virus tegen te gaan?
8. Wat is de beste oplossing voor een virusinfectie?
9. Waarom is er geen vaccin tegen het corona-virus van nu?
10. Wat is voor nu belangrijk in de strijd tegen het corona-virus?
VACCINEREN
1. Hoe werkt een vaccinatie?
2. Welke ziektes komen bijna niet meer voor door vaccinaties?
3. Tegen welke ziektes ben jij ingeënt?
BACTERIE OF VIRUS?
1. Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus?
2. Wanneer zijn bacteriën gevaarlijk?
3. Hoe zijn ontstekingen door bacteriën te behandelen?
PAS OP MET WEBSHOPPEN!
WAAR of NIET WAAR? Zet een streep onder het goede antwoord.
1. Sommige producten van webshops buiten Europa kunnen
gevaarlijk zijn.
WAAR / NIET WAAR
2. De Consumentenbond heeft 250 producten getest.
WAAR / NIET WAAR
3. Bij een kwart van de producten was iets mis.
WAAR / NIET WAAR
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4. De webshops hoeven zich niet aan de strenge regels van
de EU te houden.
WAAR / NIET WAAR
5. Het is beter en veiliger om producten uit Europa te bestellen.
WAAR / NIET WAAR
CARNAVAL 2020
1. Waar in Nederland werd vooral carnaval gevierd?
2. Wat voor weer was het tijdens carnaval?
3. Waar maakt de man op de foto een grap over?
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