Thema Op zoek naar werk.

Lesbrief 5. Werk vragen in een winkel
Inleiding
Deze les gaat over het zoeken naar werk. Over hoe je een baan kunt vinden.
In deze les gaat een vrouw, Maria, naar een winkel om te vragen of ze daar kan
werken.

Wat leert u in deze les?



Vragen of er werk is.
Zeggen dat je een baantje zoekt.

Veel succes!

Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DMO Amsterdam

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek. Werk vragen in een winkel. Deel 1.
Maria zoekt werk. Ze gaat naar Cactus, een kledingzaak in het centrum
van de stad. Maria loopt naar binnen.
Maria

Goedemiddag.

Verkoper

Hallo.

Maria

Kan ik je wat vragen?

Verkoper

Ja, natuurlijk.

Maria

Hebben jullie nog verkoopsters nodig?

Verkoper

Ja, ik denk het wel…. Het is nogal druk hier, weet je.

Maria

O!

Verkoper:

En we zijn met weinig. Ja. Dus we hebben echt mensen nodig!

Maria:

Mooi. Kun je hier ook parttime werken?

Verkoper:

Ja, de meesten werken parttime.

Maria

En.. is het leuk om hier te werken?

Verkoper:

O, best. Leuke collega’s, mooie kleren. Maar zoals ik al zei, het is
wel vaak heel druk.

Maria:

Dus je denkt dat ik hier wel een baantje kan krijgen?

Verkoper

Ja, ik denk het wel. Maar ik ben verkoper, dus ik weet het niet.

Maria

O. Wie weet het wel? Ik bedoel: wie kan ik het vragen?
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 2. Het gesprek deel 1.
a. Lees het gesprek op p 2.
b. Zoek de woorden in de woordenlijst op p 4.
c. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.

GOED

1

De winkel heeft geen verkoopsters nodig.

2

Het is heel druk in de winkel.

3

Je moet fulltime werken in de winkel.

4

De manager vertelt Maria dat ze wel een baantje kan
krijgen.



FOUT

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 16.
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DE WOORDEN

Opdracht 3. Lees de woorden.
Zoek de woorden op in het gesprek. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 1
De verkoper
Een verkoper is een man. Hij verkoopt dingen in een winkel of op de markt.
Voorbeeld: Hassan werkt als verkoper in een schoenenwinkel.



De verkoopster
Een verkoopster is een vrouw. Zij verkoopt dingen in een winkel of op de markt.
Voorbeeld: Asha werkt als verkoopster in een bloemenwinkel.


Het is druk.
Voorbeeld: Het is druk in de stad. Er zijn veel mensen.



Parttime werken
Als je parttime werkt, werk je niet de hele week. Je werkt bijvoorbeeld twee of drie
dagen.
Voorbeeld: Ying Wah heeft drie kinderen. Zij werkt parttime.


Wij hebben mensen nodig
We hebben mensen nodig: we moeten mensen hebben. Als het druk is in de winkel,
zijn er veel mensen nodig om te verkopen.
Voorbeeld: Ali krijgt de baan in de winkel. Ze hebben veel mensen nodig..



De collega
Collega’s zijn mensen die hetzelfde werk doen.
Voorbeeld: Dit is Yusuf, een collega. Wij werken samen.



Het baantje
Een baantje is werk dat je doet.
Voorbeeld: Ik wil graag een baantje bij de televisie.
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek. Werk vragen in een winkel deel 2.
De verkoper en Maria praten verder. Is de manager in de winkel?
Verkoper

De manager. Maar die is er nu niet…

Maria

Wanneer is die er wel?

Verkoper:

Ehm. ik weet het niet … ik dacht vanmiddag..

Maria

Vanmiddag, hoe laat?

Verkoper

Ik weet het niet. Ik zal het even voor je vragen…
Hé, Samira, luister eens!

Samira

Ja?

Verkoper

Wanneer is Efua er weer?

Samira

Vanmiddag.

Verkoper

Weet je ook hoe laat?

Samira

Ik dacht om half drie. Ja, dan zou ze er zijn.

Verkoper

Je hoort het: om half drie.

Maria

Oké, dan kom ik om half drie. En ze heet Efua, hè. Bedankt hoor!

Verkoper

Succes en misschien tot ziens!
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Opdracht 5. Het gesprek deel 2.
a. Lees het gesprek.
b. Zoek de woorden in de woordenlijst op p 7.
c. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.

GOED

1

Komt de manager die middag?

2

Komt de manager om half vier?

3

Heet de manager Samira?

FOUT

 TIP WOORDEN LEREN
-

Het is belangrijk om woorden te leren, heel veel woorden.

-

Zeg de woorden hardop voor u zelf. Dat is een goede manier om een nieuw
woord niet te vergeten.

-

Leer elke dag drie woorden.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 16.
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WOORDEN
Opdracht 6. Lees de woorden.
Zoek de woorden op in het gesprek. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 2
De manager
De manager is de persoon die zegt hoe dingen moeten op het werk.
Voorbeeld: Asha maakt een afspraak met de manager. Zij wil praten over het werk.



Vanmiddag
Vanmiddag is de middag van deze dag.
Voorbeeld: Het is nu ochtend. Ik werk. Vanmiddag ben ik vrij.



Misschien
Als ik misschien kom, kom ik wel of kom ik niet. Het is niet zeker.
Voorbeeld: Faduma gaat misschien naar Somalië. Maar het is nog niet zeker.



Succes
Je hebt succes als iets goed gaat. Je zegt “Succes” als je wilt dat het goed gaat met
iemand.
Voorbeeld: “Ik ga vandaag beginnen met mijn nieuwe baan!” “Succes”
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GRAMMATICA
Opdracht 7. Persoonswoorden
Persoonswoorden in het enkelvoud zijn ik, jij, u en zij.
Zij gebruik je voor een vrouw: Bijvoorbeeld: Maria zoekt een baantje. Zij vraagt voor
een baantje in een kledingzaak.
Hij gebruik je voor een man. Bijvoorbeeld: Hasan gaat naar de markt. Hij gaat daar
fruit kopen.
Jij gebruik je voor vrienden en kinderen. Bijvoorbeeld: Mark, ga jij met mij mee naar
de stad?
U gebruik je voor volwassenen: Bijvoorbeeld: Wat wilt u weten?

Vul het juiste persoonswoord in:
1.

Karim kijkt televisie. ..… kijkt televisie.

2.

Yusuf leest een boek. …. leest een boek.

3.

Samira vraagt aan haar kind Tomas om de kamer op te ruimen. Tomas, ruim
……. de kamer op?

4.

Jenny zit binnen. ..…zit binnen.

5.

Aisha loopt buiten. ….loopt buiten.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 16.
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SPREKEN



Spreek samen!

Zoek een taalvriend. Een taalvriend is iemand die goed Nederlands spreekt. Een
vriend. Of misschien iemand van uw werk. Of uw buurman. Doe samen met uw
Taalvriend de spreekopdrachten.

Opdracht 8. Lees samen met uw taalvriend ‘ Doe mee, praat mee’
A: Mag ik u iets vragen
B: Ja
A: Mag ik u iets vragen
B: O, jawel
A: Mag ik u iets vragen
B: Ja, natuurlijk
A: Mag ik u iets vragen
B: Ga je gang!

A: Is er hier werk?
B: Ik geloof het wel
A: Is er hier een baantje?
B: Ja ik denk het wel
A: Is er hier werk voor mij?
B: Ja ik dacht het wel
A: Mooi! Mooi!
B: Zoekt u dan werk?
A: Ja ik zoek een baantje
B: Wilt u dan werk?
A: Ja ik wil een baantje!
B: Mooi… mooi
A: Heeft u dan een baantje?
B: Ik denk het wel… ik denk het wel..
A en B : Mooi, mooi, mooi!!!!!
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A: Met wie kan ik praten?
B: Met de manager
A: Wie kan ik het vragen?
B: De manager
A: Wie gaat daarover?
B: De manager
A: Wie is de manager?
B: Die meneer
A: Wie is de manager?
C: Die mevrouw!
A: Wie is de manager?
D: Ik!

 TIP

TIJDEN OP DE DAG

EERGISTEREN

GISTEREN
VANDAAG

MORGEN

OVERMORGEN

GISTERMORGEN

GISTERMIDDAG

GISTERAVOND

VANMORGEN

VANMIDDAG

VANAVOND

MORGENAVOND

MORGENMIDDAG

MORGENAVOND
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GRAMMATICA
Opdracht 9. Weet u het nog? Als je over MEER DINGEN praat, gebruik je
het meervoud. Het meervoud is met –EN. Dus:
Eén oog –
Eén oor –
Eén been –

Twee ogeEN.
Twee orEN.
Twee benEN

Soms maak je een meervoud met –S.
De collega –
De verkoper –
Het baantje –
De winkel –
De manager –

twee collega’s
drie verkopers
veel baantjes
drie winkels
de managers

Oefen nu voor uzelf met het meervoud met -S

1. De agenda
2. De assistente
3. Het telefoonnummer
4. Het briefje
5. Het afspraakkaartje
6. De verkoopster
7. De dokter
8. De verkoper
9. Het baantje
10. De winkel



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 16.
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SPREKEN
Opdracht 10. Nu gaat u oefenen met zinnen die u kunt zeggen in een
bepaalde situatie. Sommige zinnen zijn goed, andere zijn fout.
1. Ibrahim is in een winkel. Hij wil iets vragen aan een verkoper. Hij zegt:
“Mag ik u iets vragen?” Is dat goed of fout?

2. Asha wil graag in een winkel werken. Zij vraagt:
“Hebben jullie mooie kleren?” Is dat goed of fout?

3. Safiya wil in een winkel werken. Zij vraagt aan een vrouw in de winkel:
“Hebben jullie nog verkoopsters nodig?” Is dat goed of fout?

4. Muna wil de manager spreken. Zij zegt: “Luister eens. Wie kan ik het vragen?”
Is dat goed of fout?

5. Fadime wil parttime werken. Zij vraagt aan de manager:
“Zijn er hier leuke collega’s?” Is dat goed of fout?

6. Jiang is op zoek naar de manager. Hij vraagt: “Weet u misschien waar de manager
is?”
Is dat goed of fout?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 16.
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LEZEN
Opdracht 11. Lees.



DE INFORMATIE.

Hoe vind je werk?

Er zijn verschillende manieren om aan werk te komen.
1. U kunt het vragen aan vrienden en kennissen. Misschien weten zij een baan voor u.
2. U kunt het ook zelf gaan vragen bij een bedrijf. Soms hangt ook een briefje buiten
op het raam. Bij winkels zie je dan bijvoorbeeld: Verkoopmedewerkers
gevraagd. Dan kun je gewoon naar binnen lopen. Soms moet u dan ook een
formulier invullen.
3. U kunt ook naar een uitzendbureau gaan. Bij een uitzendbureau hebben ze vaak
verschillende soorten werk.
4. Ook kunt u naar een CWI gaan. Een CWI is een Centrum voor Werk en Inkomen.
5. U kunt ook naar werk zoeken in de kranten. Vooral in de krant van zaterdag staan
vaak vacatures.
6. En u kunt ook naar werk gaan kijken op het internet.
Wie weet er nog een manier????

 TIP VAN DE LES
Luister deze week extra goed naar Nederlandse woorden om u heen. Zijn
het woorden voor één ding, bijvoorbeeld krant, fiets, auto, sinaasappel. Of
voor meer dingen? Zoals: kranten, fietsen, auto’s, sinaasappels.
Let extra goed op meervouden van woorden. Welke woorden in het
meervoud hoort u?
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PRAKTIJK
Opdracht 12. Kijk in de praktijk. Hoe vind u een baantje?
De eerste opdracht bij deze les is:
Kijk rond bij winkels en andere bedrijven. Zoek een briefje op de deur of het raam
waarin om medewerkers gevraagd wordt.
- Wat staat er precies op het briefje?
- Noteer dat of onthoud dat.
De tweede opdracht bij deze les is:
U gaat op school vragen of er werk is.
1. Is er een baantje?
2. Zo ja, wat voor baantje is het?

?

VRAAG VAN DE LES

?

U wilt graag in een winkel werken. U vraagt aan een verkoper of u kan komen
werken. Kan de verkoper u een baan geven?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 17.
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HOE GAAT HET?

Opdracht 13. Kent u de woorden? Kruis aan.


De collega’s



Het baantje



De kledingwinkel



De manager



Het is druk



Wij hebben mensen nodig



Misschien



Succes



Vanmiddag

Opdracht 14. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging over het zoeken naar werk. Over hoe je een baan kunt vinden.
Kunt u dat nu goed? Of een beetje? Of nog niet zo goed?
Schrijf het op. Zet een kruisje.

☺





Goed!

Gaat wel….

Nog niet goed.

Vragen of er werk is
Een baantje zoeken
Woorden in het
meervoud zetten
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 2.
1.
2.
3.
4.

Fout. De winkel heeft wel verkoopsters nodig.
Goed. Het is heel druk in de winkel.
Fout. Je kunt ook parttime werken.
Fout. De verkoper denkt dat er wel een baantje is voor Maria.

Opdracht 5.
1. Goed. De manager komt die middag..
2. Fout. De manager komt om half drie.
3. Fout. De naam van de manager is Efua.

Opdracht 7.
1.
2.
3.
4.
5.

Hij kijkt televisie.
Hij leest een boek.
Tomas, ruim jij de kamer op.
Zij zit binnen.
Zij loopt buiten

Opdracht 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De agenda – twee agenda’s
De assistente – drie assistentes
Het telefoonnummer – vier telefoonnummers
Het briefje – elf briefjes
Het afspraakkaartje - vijf afspraakkaartjes
De verkoopster – zes verkoopsters
De dokter- zeven dokters
De verkoper – acht verkopers
Het baantje – negen baantjes
De winkel – twaalf winkels

Opdracht 10.
1. Dat is goed! Als u iets wilt vragen kunt u tegen de verkoper zeggen:
“Mag ik u iets vragen?”
2. Nee, dat is niet goed! Dat is fout. Goed is: “Hebben jullie mensen nodig?” of:
“Heeft u misschien werk voor mij?” of: “Ik zoek een baantje, heeft u iemand nodig?”
3. Ja dat is goed! Dat kunt u vragen als u in een winkel wilt werken als verkoopster (of
verkoper als u een man bent).
4. Dat is fout! Goed is: “Kan ik de manager spreken?”
5. Dat is fout! Goed is: “Kun je hier parttime werken?” of “Ik zoek een parttime baan.
Heeft u die?”
6. Dat dat is goed! Dat kunt u vragen als u op zoek bent naar de manager.
7. Dat is fout! Goed is: “Hoe laat komt de manager?” of: “Weet u hoe laat de manager
komt?”
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8. Dat is fout! Hij moet zeggen: “Dag” of “Tot ziens”.

Het antwoord van de vraag van de les
Antwoord: Nee, de verkoper kan u geen baan geven. De manager kan u een baan
geven.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Deze les over werk vragen in een winkel past in het deel Werk zoeken van het
Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Zoek een taalvriend, iemand die goed Nederlands spreekt. Het is handig als u een
taalvriend heeft om samen de oefeningen mee te doen.
Wilt u meer oefenen?
Kijk dan naar films van ETV
Op de website ETV.nl vindt u films die gaan over het vinden van werk. Het
programma Aan het werk geeft je informatie over hoe je werk kunt vinden.
http://www.etv.nl/ETV/Programma/aanhetwerk
Op ETV.nl staan nog veel meer programma’s die gaan over het vinden van werk,
bijvoorbeeld de programma’s Baanbrekend en Werkwijzer.
Kijk hiervoor op http://www.etv.nl/ETV/Werk/werk
En kijk vooral ook op de website www.samenoppad.nl
Hier vindt u drie films met een oefenprogramma over werk zoeken. Het zijn de
hoofdstukken 10, 11 en 12.

Wat u in de les over het sollicitatiegesprek kunt leren voor het examen:
·
·

Informatie vragen over vacatures
Antwoorden begrijpen op vragen over vacatures

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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Opdracht 1
Bekijk de eerste aflevering van het programma Aan het werk op ETV.nl:
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
http://www.etv.nl/ETV/Programma/aanhetwerk/beeldmat-aanhetwerk-01.htm
Deze aflevering gaat over het vinden van werk. U krijgt tips waar u werk kunt vinden.
1. Waar zoeken ze in deze aflevering naar werk?
•
•
•
•

2. Heeft u al gezocht naar werk? Op welke manier?

ja

nee

Werk vragen in een winkel
Vacatures bekijken in de
krant
Vacatures zoeken op
internet
Werk zoeken via het
uitzendbureau
Opdracht 2
Voor het programma Aan het werk staat extra materiaal op de website van ETV.
Hiervoor moet u zich wel eerst inschrijven op de website. Dit is heel makkelijk:
1. Klik op: lesmateriaal
2. Klik op: aanvragen
3. Voer uw naam en emailadres in, en een wachtwoord (schrijf dit op of onthoud
dit voor een volgende keer)
4. U bent nu aangemeld! U kunt gelijk het lesmateriaal bekijken. Ga naar: les 1,
oefenmateriaal.
5. Onder het schema ziet u de antwoordsleutel. Hiermee kunt u uw antwoorden
controleren.
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