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Aandacht voor: plannen maken

4 Dialoog: Een uitnodiging ©

Marijke: Met Marijke de Visser.
Connie: Hoi, Marijke, ik ben ’t, Connie. Hoe is het?
Marijke: O, hou op, ik heb het hartstikke druk!
Connie: Waarom, wat ben je dan aan het doen?
Marijke: Ik ben koffers aan het pakken.
Connie: Koffers pakken? Wat ben je van plan?
Marijke: Nou, morgen vliegen we naar Parijs 

en over twee weken gaan we verhuizen.
Connie: Jullie verhuizen naar Parijs?
Marijke: Nee, we gaan daar vrienden bezoeken. 

We gaan alleen maar een verdieping hoger wonen!
Connie: En waarom gaan jullie verhuizen?
Marijke: Nou, op de derde verdieping is een vierkamerwoning vrij gekomen.
Connie: Wat leuk! Dan hebben jullie één kamer meer. Maar waarvoor ik 

eigenlijk bel: komen jullie vanavond een hapje mee-eten? 
Ik maak erwtensoep.

Marijke: Hm, lekker, maar we kunnen jammer genoeg niet. 
Een vriend van Frans komt ons met schilderen helpen. 
Volgende week misschien?

Connie: Jammer! Maar volgende week is ook goed – en veel plezier in Parijs!
Marijke: Ja, bedankt. En tot ziens hè!
Connie: En doe de groetjes aan Frans!
Marijke: Doe ik! Doei!

5 ©Vul het juiste tijdstip in.

morgen , vanavond , over twee weken , volgende week

……………………… gaat Marijke verhuizen.

……………………… gaat Connie erwtensoep koken.

……………………… gaan Marijke en Frans vrienden bezoeken in Parijs.

……………………… gaan Marijke en Frans misschien bij Connie eten.

6 ©Waar of niet waar?

Schrijf vijf zinnen op die over het telefoongesprek tussen Marijke en Connie gaan.
Een medecursist vertelt of deze zinnen waar zijn of niet.

H Marijke gaat volgende week verhuizen.
H – Ja, dat is waar. / Nee, dat is niet waar.
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7 ©En u?

Wat gaat u na de Nederlandse les doen of wat juist niet? 
Schrijf een paar dingen op en vraag het dan aan een medecursist.

H Nou, ik ga misschien …
H Ik ga niet …

8 ©Zoek iemand die dit weekend …

naam van de cursist

op visite gaat.

boodschappen gaat doen.

naar de bioscoop gaat.

vrienden gaat helpen.

naar een feest gaat.

naar een andere stad gaat.

uit eten gaat.

…

H Gaat u/Ga je dit weekend op visite?
H Ja, inderdaad. / Nee, hoor.

9 ©Vertel nu aan de klas.

H Dit weekend gaat Monika naar haar vriendin toe.
gaat iedereen, behalve Jens, boodschappen doen.
ga alleen ik naar de bioscoop.
gaat Petra vrienden helpen.
gaat niemand naar een feest.
gaat Hilde naar Brugge en Thomas naar Arnhem.
gaat Paul met vrienden uit eten.
…
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