
Sprachstadt

dbp

Weiter geht's

Oefenboekje



2 Weiter geht's

Sprachstadt
Weiter geht's
voorbereidingsboekje

Auteurs
Helena Forsberg
Antonia Terschlüsen
Susanne Uphaus
Helen Wölfer
Ed de Boer

Uitgever
dbp-Sprachstadt
Butersdijk 2
7434RG Lettele
Nederland
info@sprachstadt.de
0570 - 234057

Vormgeving
Saskia de Gier

Copyright
dbp-Sprachstadt 2020
Deze uitgave vormt een auteursrechte-
lijke eenheid met de digitale informatie 
die beschikbaar is via 
www.sprachstadt.de.
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar worden 
gemaakt zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.



3 Weiter geht's

Inhoud 

Een dagje Sprachstadt ...................................................................... 4

Het gesprek in het café: uitleg, film en rubric ............................... 5

De toeristeninformatie: uitleg, film en rubric ............................... 6

Het gesprek met een reiziger: uitleg, film en rubric ..................... 7

1. Zeltplatz 1 ...................................................................................... 8

1. Zeltplatz 2 .................................................................................... 10

1. Zeltplatz 3 .................................................................................... 12

2. Die Familie Bauer 1 .................................................................... 14

2. Die Familie Bauer 2 .................................................................... 16

2. Die Familie Bauer 3 .................................................................... 18

3. Schulleben 1 ................................................................................ 20

3. Schulleben 2 ................................................................................ 22

3. Schulleben 3 ................................................................................ 24

4. Freizeit 1 ...................................................................................... 26

4. Freizeit 2 ...................................................................................... 28

4. Freizeit 3 ...................................................................................... 30

5. Der Schulausflug nach England 1 ............................................. 32

5. Der Schulausflug nach England 2 ............................................. 34

5. Der Schulausflug nach England 3 ............................................. 36

6. Dieser Junge 1 ............................................................................. 38

6. Dieses Mädchen 2 ....................................................................... 40

6. Diese zwei Mädchen 3 ................................................................ 42

     Een paar echt belangrijke taalregels ........................................ 44

     De toeristeninformatie, een brochure maken ......................... 45 

     Schrijfopdrachten ...................................................................... 46



4 Weiter geht's

Een dagje Sprachstadt

's Morgens vertrek je al vroeg van school. Dinslaken en Münster liggen vlak 
over de grens , maar het is toch wel even rijden.
In de bus krijg je je button met je naam erop, die is heel belangrijk. Speld hem 
goed zichtbaar op. 
Als je aankomt en uitstapt, dann spricht man nur noch Deutsch. Je wordt ont-
vangen door de Duitse medewerkers van Sprachstadt en ja, die spreken alleen 
maar Duits. Maar je zult merken dat het meevalt, je verstaat ze wel.

Op school hebben jullie al groepjes van drie gemaakt en met een aantal an-
dere groepjes krijg je dan van een van de Duitse medewerkers uitleg over de 
dag. 
Je krijgt dan:
- een programma voor de dag: hoe laat je groepje waar moet zijn
- voor ieder van jullie een paspoort waarin je je waardering krijgt
- een plattegrond van de stad waarop precies staat aangegeven waar de
 verschillende posten zijn
- een Unmöglichen Auftrag.

Je programma heeft zes onderdelen. Het kan zijn dat jouw school een iets 
afwijkend programma heeft gekozen, maar meestal is het programma:
1. Een gesprek in het café
2. Een gesprek met een reiziger
3. De toeristeninformatie
4. Het interview
5. Een broodje kopen bij de bakker, een ansichtkaart en een postzegel kopen 
6. De Unmögliche Auftrag

Van de eerste drie onderdelen volgt op de volgende pagina's nog een uitleg, 
bij '4. Het interview' mag je vragen wat je wilt, je kunt de vragen vooraf op 
school voorbereiden maar bedenk: je kunt ook een vraag terug verwachten en 
als je een antwoord krijgt, moet je daarop doorvragen,
Opdracht 5 spreekt voor zichzelf. Je krijgt dan geen waardering maar wel een 
stempel dat je geweest bent.
Opdracht 6 bestaat uit ongeveer tien opdrachten die je kunt uitvoeren als je 
een beetje lef hebt om de taal te gebruiken. Ze zijn natuurlijk niet echt on-
mogelijk, je moet gewoon op mensen durven afstappen. Het groepje met de 
meeste goed uitgevoerde opdrachten krijgt een lekkere prijs.

Na de laatste opdracht ga je altijd terug naar de plaats waar je gestart bent. 
Ook als je daarna van je leraar de stad in mag, kom je eerst naar het punt waar 
je de uitleg hebt gekregen. Je levert bij je leraar het paspoort in en de leraren 
kijken ook meteen wie bij de Unmöglichen Auftrag de meeste punten heeft 
gehaald.

Met dit boekje kun je je heel goed voorbereiden. In alle onderdelen komen 
steeds woorden voor die je in Sprachstadt nodig hebt. Je leest ze, je hoort ze, 
je schrijft ze en je spreekt ze, kortom: je leert ze! De meeste woorden komen 
ook weer op herhaling op de andere pagina's.
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Sprachstadt Sprachstadt Sprachstadt
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Dit gesprek is alleen toegankelijk 
met licentie. Het gesprek met de 
reiziger op de volgende pagina 
kan wel bekeken worden

Het gesprek in het café
In het café gaan jullie aan een tafeltje zitten. De medewerker van Taalstad 
gaat jullie vragen stellen over jezelf en over je leventje, bijvoorbeeld: hoe je 
heet, hoe oud je bent, enzovoorts. Kijk hieronder om te zien wat je onder an-
dere moet kunnen. Je krijgt niet altijd letterlijk deze vragen, huisdieren staan 
er bijvoorbeeld niet bij, maar die kunnen ook voorbij komen. De woorden en 
zinnen uit de Reisführer en die uit dit boek, zul je zeker ook kunnen gebrui-
ken.

Hoe goed ik al kan praten over de onderwerpen die we in het café bespreken 
Ik kan vertellen hoe ik 
heet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
ik woon

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen op 
welke school ik zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen in 
welke klas ik zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan mijn vrienden 
beschrijven

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat ik 
na school doe

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen wat de 
ander in vrije tijd doet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan zeggen wat ik 
van die activiteit vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe 
mijn familie in elkaar 
zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan over hun beroep 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen wat het 
beroep van de ander is

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen welke 
vakken we op school 
hebben

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat ik 
van die vakken vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan over mijn huis 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wie er 
wonen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe 
mijn kamer eruit ziet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen over 
de tuin, als we die 
hebben

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

ik kan vragen hoe de 
ander woont

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Voorbeeldgesprek Café
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site. 
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Dit gesprek is alleen toegan-
kelijk met licentie. Het gesprek 
met de reiziger op de pagina 
hiernaast kan wel 
bekeken worden.

Hoe goed ik al kan praten over toeristische onderwerpen 
Ik kan iemand begroe-
ten

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan uitleggen waar 
de bezienswaardighe-
den zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe je 
daar kunt komen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat de 
openingstijden zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat 
het kost

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
je:

kunt fietsen, zwem-
men, wandelen, moun-
tainbiken, klimmen

een museum kunt be-
zoeken, een bioscoop, 
een voetbalstadion

kunt winkelen, naar de 
kapper gaan, camping- 
spullen kopen

de dokter vindt, de 
apotheek, het zieken-
huis, de tandarts

Ik kan vertellen welk 
openbaar vervoer er is

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... waar de haltes zijn Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... waar je kunt komen Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan op een route 
uitleggen die je moet 
lopen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan de bijzonder-
heden van de stad 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
de mooie gebouwen 
staan

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
markten zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar je 
goedkoop kunt eten

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen 
wanneer er in de stad 
bijzondere feestdagen 
zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

De toeristeninformatie
Praten als toerist kun je het best leren als je een andere toerist iets moet uit-
leggen. Daarom maak je op school een brochure over een stad. Je leraar zal 
vertellen hoe je die stad moet kiezen. 
Op pagina 45 staat hoe je die brochure moet maken.
De regels hieronder helpen je met te bedenken wat er allemaal in moet ko-
men te staan. De woorden en zinnen uit de Reisführer en die uit dit boek, zul 
je zeker ook kunnen gebruiken.

Voorbeeldgesprek Toerisme
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site.
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http://www.sprachstadt.de/Gesprek_op_film/
Reiziger.php

Hoe goed ik al kan praten met een reiziger 
Ik kan gedag zeggen Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen hoe het 
is om in Duitsland te 
wonen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen waar 
iemand vandaan komt

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en waar hij naar toe 
gaat

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen waar 
iemand woont

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe hij daar 
woont

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen wat er 
leuk is aan de stad 
waar ik nu ben

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen uit 
welk land ik kom

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Op welke manier ik 
vandaag ben gekomen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen uit 
welke plaats ik kom

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe ik daar woon Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe lang ik on-
derweg ben om naar 
school te gaan

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en op welke manier 
ik dat doe

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik al gezien heb 
van de stad

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik nog ga doen in 
de stad

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik tot nu toe van 
de stad vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Hoe ik het vind om in 
Duitsland te zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Het gesprek met een reiziger
Je komt iemand tegen, op het station, in de bus, op straat. Gesprekken gaan 
vaak over hetzelfde. Jij ontmoet straks ook een reiziger op het bus- of trein-
station. Kijk hieronder om te zien wat je onder andere moet kunnen. Je krijgt 
niet altijd letterlijk deze vragen, huisdieren staan er bijvoorbeeld niet bij, maar 
die kunnen zeker voorbij komen. De woorden en zinnen uit de Reisführer en 
die uit dit boek, zul je zeker ook kunnen gebruiken.

Voorbeeldgesprek Reiziger
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site.
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Duits                                     Nederlands                         Duits                                     Nederlands

Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

Woorden die ik al ken of die ik geraden heb

1. Zeltplatz 1

„Hej Emily! Ich bin so froh, dass die Sonne scheint. Ich habe sie seit Langem 
nicht gesehen!“ 
„Ja, das glaube ich Dir, Tom! Deshalb lass uns schnell die Zelte aufbauen, 
dann können wir nämlich zum Wasser!“ 
Emily ist mit zwei Freundinnen für das Wochenende auf einen Zeltplatz an 
den Bodensee gefahren.  Dort treffen sie jetzt Tom, der mit seiner Familie 
ebenfalls dort Urlaub macht. Weil Toms Familie ihr Zelt genau neben dem 
Zelt von Emily und ihren Freunden aufgebaut hat, wollen sie am Abend zus-
ammen ein Lagerfeuer machen und kommen so ins Gespräch. Also hilft 
Emily Tom dabei, sein Zelt aufzubauen. 
Emily erfährt, dass Toms Familie eigentlich aus dem Norden von Deut-
schland kommt und seit fünf Jahren auf diesen Zeltplatz fährt, um die Sonne 
im Süden zu genießen. In Hamburg, Toms Heimatstadt, regnet es nämlich 
sehr viel. 
Emily erzählt, dass sie und ihre Freundinnen ganz aus der Nähe, nämlich aus 
Stuttgart, kommen. 
Deshalb sind sie auch nur für ein Wochenende an den Bodensee gefahren. In 
Stuttgart scheint zwar oft die Sonne, aber die Natur ist am Bodensee einfach 
noch viel schöner. 
Emily hat noch zwei kleine Schwestern, die sie manchmal ganz schön nerven. 
Darum ist es umso besser, mal ganz allein mit ihren Freundinnen zu verrei-
sen. 
Tom hat auch Geschwister, nämlich einen älteren Bruder. Der ist aber schon 
erwachsen und arbeitet als Arzt und hatte leider häufig keine Zeit für Tom 
oder gemeinsamen Urlaub.
  

Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)
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Spreken over mijn leven
Maak een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. 
Gebruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Sprachführer 1, 
2, 3, 4, en 5 en kies woorden die je zelf al kent.

Oefen in gedachten je gesprek.
Vertel je buurman/- vrouw jouw verhaal.

Aanwijzingen van je leraar

Schematische samenvatting van Zeltplatz 1

50 Omkeren 
Neem de schematische samenvatting en schrijf een verhaal 
waarin alles precies omgekeerd is. Jongen wordt meisje, 
warm wordt koud. Het moet wel een ander verhaal zijn.

Taalregels:
- Hoofdletters
- Haben
- Sein
Signaalwoorden
dann, nach, nun, 
jetzt, seit, wann, 
bis, schon, und, 
auch, denn, weil, 
nämlich, warum, 
also, dadurch, aber, 
oder, wenn, darum, 
deshalb, also
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

2. Die Familie Bauer 2

Hej Papa, das Wetter ist super! Wollen wir dann gleich zum See fahren?” 
“Ja, super Idee, Meike! Aber hat Leon auch Zeit? Wann kommt er denn heute 
aus der Schule?” 
Familie Bauer wohnt seit 13 Jahren in Münster, und zwar in einem schönen 
Hause am Aasee. Dadurch, dass sie so nah an dem See wohnen, gehen Mama 
Elisabeth, Papa Paul, Tochter Meike und Sohn Leon also gerne zusammen se-
geln. Seit 10 Jahren machen sie diese tolle Unternehmung schon zusammen. 
Dadurch, dass sie jederzeit auf dem Aasee segeln können, sind sie schon sehr 
gut darin. Immer, wenn das Wetter gut ist, gehen sie an den See und auf ihr 
Boot. Weil sie so gerne segeln, nehmen sie ihr Boot auch immer mit in den 
Urlaub. Wenn das Wetter nicht so gut ist, bleiben sie zusammen in ihrem 
Haus am Aasee und spielen gemeinsam Spiele oder verbringen die Zeit ein-
fach miteinander. Wenn Familie Bauer gemeinsam etwas unter-
nimmt , sind alle immer sehr glücklich. Darum genießen sie auch immer die 
gemeinsame Zeit auf dem Segelboot. Also immer, wenn gutes Wetter ist und 
Zeit ist, geht Familie Bauer ihrem außergewöhnlichem Hobby nach. 

Duits                                     Nederlands                         Duits                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Verslaggever
Jouw favoriete persoon (sport, muziek, film, ...) heeft een leuke dag en jij mag 
erbij zijn. Je doet ondertussen verslag aan je vrienden via beeldbellen. Maak 
een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. Ge-
bruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Sprachführer 2, 3, 
6 en 10 en kies woorden die je zelf al kent.

Oefen in gedachten je gesprek.  Vertel je buurman/- vrouw jouw verhaal.

Schematische samenvatting van Die Familie Bauer 2

50 Toen ik jong was
We zijn nu 50 jaar verder, Leon is opa geworden en hij 
vertelt zijn kleinkinderen over vroeger. Volg in je verhaal de 
schematische samenvatting. Alles in de verleden tijd!

Taalregels:
- Het zwakke werkwoord
- Hoofdletters
- Haben
Signaalwoorden
dann, nach, nun, 
jetzt, seit, wann, 
bis, schon, und, 
auch, denn, weil, 
nämlich, warum, 
also, dadurch, aber, 
oder, wenn, darum, 
deshalb, also

Aanwijzingen van je leraar
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

5. Der Schulausflug nach England 3

„Ich muss auf Toilette.“
„Julia, wir waren doch vor einer Stunde noch auf einem Rastplatz.“
Schon seit mehreren Stunden ist die Klasse 11b des Gymnasiums in Bocholt 
unterwegs nach England. Nach der Fährenfahrt folgt nun die mehrstündi-
ge Busfahrt nach Cardiff. Frau Hülsmann sitzt genervt auf ihrem Sitzplatz 
im Bus und versucht, in Ruhe den Plan für die nächsten Tage durchzuge-
hen. Neben ihr sitzt Herr Bremer mit weit geöffnetem Mund und schnarcht 
laut. Und aus dem hinteren Teil des Busses hört man einige Schüler flüstern 
und aufgeregt kichern. Die meisten Schüler waren noch nie in England und 
freuen sich deshalb sehr, das Land kennenzulernen. Also schauen viele Kin-
der gespannt aus den Fenstern. Schon vor einem Jahr hat Frau Hülsmann mit 
der Planung dieses Ausflugs begonnen, den sie jetzt mit ihrem Englischkurs 
macht. Dazu hat sie einen großen Campingplatz in der Nähe von Cardiff 
gebucht und mehrere Ausflüge in verschiedene Städte geplant. Sie hat allen 
Kindern gesagt, dass ab heute nur noch Englisch gesprochen wird, damit 
die Schüler  hoffentlich auch ihre Englischkenntnisse verbessern können 
während der Klassenfahrt. 

Duits                                     Nederlands                         Duits                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Nieuwsbericht
Je gaat een filmpje opnemen waarin je verslag doet van dit 
uitstapje naar Engeland. Je volgt daarbij de schematische 
samenvatting. Je schrijft je tekst eerst uit. 

Schematische samenvatting van Der Schulausflug nach England 3

Taalregels:
- Het zwakke werkwoord
- Het voltooide deelwoord
- Hoofdletters

Signaalwoorden
dann, nach, nun, 
jetzt, seit, wann, 
bis, schon, und, 
auch, denn, weil, 
nämlich, warum, 
also, dadurch, aber, 
oder, wenn, darum, 
deshalb, also

50

Aanwijzingen van je leraar

Austausch
Je bent op uitwisseling met een school in Dinslaken. Je zit bij een Duits gezin 
in huis. Beschrijf alles wat er gebeurt: hoe wonen ze, hoe zit de familie in el-
kaar, wat voel je, hoe ga je met de Duitse leerling om? Maak een woordenveld 
waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. Gebruik woorden van 
de linkerpagina, neem woorden uit de Sprachführer 2, 4, 5 en 6 en kies woor-
den die je zelf al kent. 
Oefen in gedachten je gesprek. DinslakenDinslaken
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

6. Dieser Junge 1

„Wie soll ich das nur schaffen?“, denkt Martin und macht sich große Sorgen. 
Am nächsten Freitag schreibt Martin seine letzte Mathearbeit für dieses 
Schuljahr. Er hat am Anfang des Schuljahres nicht viel für die Schule getan, 
besonders für Mathe nicht. Ehrlich gesagt, er hat noch nicht mal immer sei-
ne Hausaufgaben erledigt. Doch wenn Mama Sabine gefragt hat, ob er alles 
erledigt hat, hat er immer „Ja, ja!“ gesagt. Weil er 15 Jahre alt ist, hat Mama 
Sabine ihm natürlich geglaubt! Doch nun hat er also ein großes Problem. 
Wenn er die Arbeit nicht mindestens mit 3 Punkten schafft, wird er ein „un-
genügend“ auf dem Zeugnis bekommen. Dann wird er das ganze Jahr noch-
mal machen müssen. „Warum habe ich nur nicht eher angefangen?“, denkt er 
sich! „Ich hätte das alles aufholen können… nun habe ich nur noch 10 Tage.“  
Die Vorstellung, dass er nicht mit seinen Freunden ins Abschlussjahr kommt, 
macht ihn ziemlich traurig. Also geht er zu seiner Mutter und beichtet ihr 
alles.  Weil Sabine weiß, dass es wichtig ist, nimmt sie sich Zeit und schimpft 
auch nicht. Martin muss das einfach schaffen! Deswegen beschließen die 
zwei, dass sie nun nicht streiten, sondern gemeinsam eine Lösung finden 
müssen. Martin hat eine Idee: Martins Bruder Tom studiert schon und war 
immer gut in Mathe. Vielleicht kann er helfen?! Also rufen sie gemeinsam 
Tom an. Und Tom ist sofort hilfsbereit und kommt noch am Nachmittag 
nach Hause nach Zwolle. Die zwei Brüder üben nun jeden Tag fünf Stunden - 
ziemlich anstrengend! Nach den zehn Tagen schafft Martin die Prüfung, aber 
nur ganz knapp! Deswegen nimmt er sich vor, im Abschlussjahr von Anfang 
an immer all seine Aufgaben zu erledigen. Das war ihm eine Lehre!  

Duits                                     Nederlands                         Duits                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Mentor
Martin vertelt zijn mentor wat hem dwars zit en hoe hij dat 
heeft opgelost. Volg de schematische samenvatting.
                                                          

Schematische samenvatting van Dieser Junge 1

50 Taalregels:
- Mögen, dürfen, sollen, können, 
wollen, wissen, werden

Signaalwoorden
dann, nach, nun, 
jetzt, seit, wann, 
bis, schon, und, 
auch, denn, weil, 
nämlich, warum, 
also, dadurch, aber, 
oder, wenn, darum, 
deshalb, also

Aanwijzingen van je leraar

Kleding
Kleren, wat vind je ervan? Wat is jouw favoriete kleding, heb je die eigenlijk 
wel? Wie koopt jouw kleren, wie betaalt ze?
Maak een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. 
Gebruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Sprachführer 8 
en kies woorden die je zelf al kent.
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Hoofdletters
Zelfstandige naamwoorden: mensen, dieren en dingen, beginnen altijd 
met een hoodletter.

Taalregels

Als je heel goed wilt worden in een taal, zijn de taalregels heel belangrijk. 
Je moet er heel veel tijd aan besteden om die regels goed te gaan beheer-
sen. Die tijd heb je op school niet. Iedereen weet dat je een buitenlander 
bent en niemand neemt het je kwalijk als je wat foutjes maakt, daar hoef je 
niet bang voor te zijn. 
Om je te kunnen redden is woordenschat wel heel belangrijk, zonder 
woorden kun je niets uitleggen. Daarom besteden we in dit boek vooral 
aandacht aan het vergroten van je woordenschat. 
Daarnaast zijn een paar taalregels wel heel handig om goed te beheersen. 
Op deze pagina staan die, je leraar zal ze aanvullen met wat hij/zij ook 
belangrijk vindt.

Haben
ott   ovt 
ich habe  ich hatte
du hast  du hattest
er hat  er hatte
wir haben  wir hatten
ihr habt  ihr hattet
Sie / sie haben   Sie/sie hatten

Sein
ott ovt
ich bin ich war
du bist du warst
er/sie ist er/sie war
wir sind wir waren
ihr seid ihr wart
Sie/sie sind  Sie/sie waren

Werden
ott ovt
ich werde ich wurde
du wirst du wurdest
er wird er/sie wurde
wir werden wir wurden
ihr werdet ihr wurdet
Sie/sie werden Sie/sie wurden

Zwakke werkwoorden
gewoon zwak met stam op d/t 
ott  ott
ich wohne ich warte
du wohnst du wartest
er wohnt er wartet
wir wohnen wir warten
ihr wohnt ihr wartet
sie wohnen sie warten
Sie wohnen Sie warten

Sterke werkwoorden
Van de belangrijkste sterke werkwoorden geven we de ott en het voltooide 
deelwoord
Essen
ich esse
du ißt
er ißt
wir essen
ihr eßt
sie; Sie essen

gegessen

Lesen
ich lese
du liest
er liest
wir lesen
ihr lest
sie; Sie lesen

gelesen

Schlafen
ich schlafe
du schläfst
er schläft
wir schlafen
ihr schlaft
sie; Sie schlafen

geschlafen

Geben
ich gebe
du gibst
er gibt
wir geben
ihr gebt
sie; Sie geben

gegeben

Sehen
ich sehe
du siehst
er sieht
wir sehen
ihr seht
sie; Sie sehen

gesehen

Tragen
ich trage
du trägst
er trägt
wir tragen
ihr tragt
sie; Sie tragen

getragen

Laufen
ich laufe
du läufst
er läuft
wir laufen
ihr lauft
sie/Sie laufen

gelaufen

Verstehen
ich verstehe
du verstehst
er versteht
wir verstehen
ihr versteht
sie/Sie verstehen

verstanden

Schwimmen
ich schwimme
du schwimmst
er schwimmt
wir schwimmen
ihr schwimmt
sie/Sie schwimmen

geschwommen

Anfangen
ich fange an
du fängst an
er fängt an
wir fangen an
ihr fangt an
sie/Sie fangen 
an
angefangen

 dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
 mogen kunnen houden  moeten zullen willen weten
   van (dwang) (wens) 
ich darf kann mag muss soll will weiß
du darfst kannst magst musst sollst willst weißt
er, sie, es darf kann mag muss soll will weiß
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Vraagwoorden
Wer Wie
Warum? Waarom 
Wie Hoe
Wieso Hoezo
Wodurch Waardoor
Wann Wanneer (in tijd)
Wenn wanneer, als (voorwaarde)
Welcher Welke (der-woord)
Welche Welke (die-woord)
Welches Welke (das-woord)

Ik mij (3) mij(4) mijn (bezit)
ich mir mich    mein
du dir dich    dein
ihr ihm ihn    sein
sie  ihr sie    ihr

Wij ons (3) ons(4) onze (bezit)
wir uns uns    unser
ihr euch euch    euer
Sie Ihnen Sie    Ihr
sie  ihnen sie    ihr
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De toeristeninformatie, een brochure maken

Bij dit onderdeel ben jij de deskundige! Je komt tegenover iemand te zitten 
die alles wil weten van een plaats, in Duitsland of in Oostenrijk bijvoorbeeld.
De voorbereiding doe je op school.
1. Kies een plaats.
2. Verzamel daarover veel informatie.
3. Maak een toeristengids over jouw plaats waarin de volgende informatie
  staat:

a. Bezienswaardigheden: 
- Wat er te zien is
- Wat er te doen is
- Waar dat is
- Wat de toegang kost
- Hoe laat het geopend is
- Hoe je er kunt komen 

b. Overnachtingsmogelijkheden: 
- Wat de mogelijkheden zijn
- Waar dat is
- Wat het kost

c. Winkelen: 
- Waar de winkelstraten zijn
- Wat voor soort winkels er zijn
 Vanaf hier kun je zelf bedenken wat je daarbij allemaal zou moeten 
 onderzoeken

d. Sportmogelijkheden

e. Cultuur: muziek, film dans, festiviteiten

f. Markten

g. Daguitstapjes in de omgeving

h. Wat je zelf nog tegenkomt.

i. Plattegrond van de stad.
 Je moet iemand kunnen uitleggen hoe hij van A naar B komt: ‘en dan
 gaat u hier de brug over, en dan daar naar rechts en na 5 kilometer 
 linksaf de  … straat in.

Bij het maken van je gids besteed je niet veel tijd aan ‘het mooi maken’, daar 
gaat het niet om. Het belangrijkste is dat je de taal gebruikt. Natuurlijk mag 
je er best wel wat plaatjes bij plakken. Je mag het op de computer maken, 
maar je mag geen zinnen vanaf internet kopiëren en plakken. Geloof ons: je 
leraar en de ‘native speaker’ herkennen dat meteen! 
Als je in Sprachstadt bent, geef je jouw toeristengids. Je mag zelf aanteke-
ningen in het Nederlands bij je hebben. Tegenover je vind je een toerist die 
heel graag van alles wil weten.
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50

50

50

50 Pyjamaparty 
Je krijgt één of meer vrienden of vriendinnen die blijven 
slapen, waar praten jullie over, wat ga je doen?
Sprachführer: 1, 2, 3, 4, 5

50

50

50 En hoe zit het bij jou thuis?
Een nieuwe vriend vraagt je hoe je familie in elkaar zit, wat 
iedereen doet en hoe jullie met elkaar omgaan. Maak een dia-
loog met minstens tien vraagwoorden.  Sprachführer: 1, 2, 3, 4, 10
                                                                   

50

50

50

Op stap
Met vier vrienden/vriendinnen vijf dagen in een Centerparcs 
huisje en zonder ouders erbij! Hoe gaan die dagen eruit zien? 
Wat gaan jullie doen?                                    Sprachführer: 3, 6, 9, 10

50
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50

50

Rondleiding in je eigen stad
Je staat voorin de bus en je leidt een groep toeristen rond door 
jouw stad.       Sprachführer: 3, 6, 7, 9, 10

50

50

50

Ik houd van ze, ik haat ze
Lena heeft het maar zwaar, of niet? Hoe soepel zijn jouw ou-
ders, wat mag je wel en wat beslist niet? Welke redenen geven 
ze en wat vind je ervan?                          Sprachführer: 2, 3, 4, 5 en 8

50

Later, als ik groot ben, ...
Misschien moet je er nu nog niet aan denken, of verlang je al hevig 
naar een verliefdheid. Maar hoe zie jij je leventje later voor je? Ben 
je alleen, heb je een relatie? Hoe leef je dan?    Sprachführer: 2, 3, 4, 10

50

50

50

Als ik heel veel geld had, ...
Tja, wat zou je dan doen? Met wie, waar, en wanneer?    

                                                                                        Sprachführer: 2, 3, 4, 10

50

50
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dbp Sprachstadt - Butersdijk 2 - 7434RG Lettele

tel: 0570 - 234057

e-mail: info@sprachstadt.de

Een reis naar Taalstad, in Duitsland of op school
Je leert Duits om mensen te kunnen begrijpen of om iets aan hen te 
kunnen vertellen. Daarvoor heb je vooral heel veel woorden nodig 
en een paar heel belangrijke taalregels.
In dit boek leer je die door ze heel veel nodig te hebben: bij het 
lezen, het luisteren, het schrijven en het spreken.
Je zult niet foutloos Duits gaan spreken of schrijven, maar dat hoeft 
ook niet. Het gaat erom dat je goed te begrijpen bent.
Voorin het boek kun je bijhouden hoe goed je iets al onder woor-
den brengt, dat zijn drie heel belangrijke bladzijden.

Heel veel succes!

 


