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About Lest Best 
 

Lest Best is a (language) school for non-native speakers with university backgrounds or 
higher vocational training. We offer a language program to attain B1 or B2 level.  
 
Quality course materials 
 
In our regular courses we use the books and corresponding websites ‘Nederlands in gang’, 
‘Nederlands in actie’ and ‘Nederlands op niveau’, our own studiewijzer, our channel on 
YouTube to explain the grammar and Quizlet to memorise words  

 
Homogeneous groups 
 
In principle, our groups consist of a maximum of twelve participants. We consider it of 
great importance that every participant receives sufficient attention, guidance and 
feedback.  
 
Homework 
 
All participants are expected to complete the homework assignments. It is therefore very 
important to prepare for your lessons by completing your homework assignments.  

 
Certificates and advice 
 
Upon completion of the course you will receive a certificate with your results.  
If your results are insufficient, you will receive a proof of participation.  

 
Follow-up course 
 
If your results are satisfactory, you can enter the follow-up course. If your results are 
unsatisfactory, it is in some cases possible to repeat the course. If your teachers consider 
your efforts or motivation to be insufficient, you cannot repeat a course or continue to the 
follow-up course.  
 
YouTube Channel 
 
Register on our YouTube Channel (Lest Best) to watch our videos in which we explain the 
grammar of Dutch. 
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Tips A1 
 
Lessons and self-study/homework 
 
1  Make sure you always do all your homework for the next class. 
2  Repeat after every class what you learned in class.  
3  Look up important new words in a dictionary. 
4  Try to use everything you have learned immediately. 

 
Listening 
 
Listen a few times to the dialogue without reading the text (standard and with breaks) 
Listen to the extra online listening exercises for each chapter without reading the text. 
Repeat the listening exercises for vowel pronunciation for each chapter (starting from 
Chapter 2). 

Speaking 

Practice the dialogues (version with breaks) (without reading the text) and the 
supplementary online listening texts out loud until you reach the right pronunciation and 
intonation with little effort. This is one of the most important parts of this course. Repeat 
the pronunciation exercises of the chapter (starting from Chapter 2).  
Useful phrases during the classes: 
Ik heb een vraag.  
Mag ik iets vragen? 
Is dit goed / juist? Klopt dit? 
Kun je dat herhalen / nog een keer zeggen? 
Wat betekent xxx? 
 
Grammar 
 
Study the grammar rules of each chapter and afterwards practice online grammar 
exercises. Use our channel on YouTube for the explanation.  
 
Vocabulary  
 
Study the corresponding vocabulary list for each chapter. You can also compile your own 
thematic or alphabetical vocabulary list and create a separate list for ‘het’ words.  
Use Quizlet to learn and practice new words. There are vocabulary sets available for each 
chapter of Nederlands in Gang. Go to the website of the book and choose Quizlet.  

Writing 
 
Practice writing the words of each chapter. It works well if you practice with the sentences 
of the supplementary online listening exercises for each chapter.  
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Leerdoelen A1 

Wat leer en oefen je in deze A1-cursus? 

Spreken (taalhandelingen) 
 
-  Persoonlijke informatie kunnen geven en kunnen vragen 
-  Naam en adres kunnen spellen 
-  Alle basiscijfers en bedragen goed kunnen begrijpen en kunnen uitspreken 
-  Begroeten en afscheid nemen 
- Personen kunnen beschrijven 
-  Over familie kunnen vertellen en vragen 
-  De tijd kunnen zeggen en vragen 
-  Iemand feliciteren 
- Iets bestellen en afrekenen in een café of restaurant 
- Iemand bedanken 
-  Vragen hoe het met iemand gaat /daarop reageren 
-  Een afspraak maken 
-  Iemand uitnodigen / iets voorstellen 
-  Reageren op een uitnodiging 
-  Iets kopen op de markt 
-  Vragen hoeveel iets kost 
-  Zeggen of vragen of je iets wel of niet lekker vindt 
-  In een kledingzaak naar iets vragen 
- Kleding beschrijven 
-  Iets ruilen en zeggen waarom 
-  Informatie vragen of geven over een woning 
-  Vertellen hoe je wilt wonen 
 
Grammatica 
 
-  Werkwoorden presens regelmatig en onregelmatig (hebben, zijn en komen) 
-  Vraagzinnen met werkwoord of vraagwoord 
-  Personaal en possessief pronomen 
-  Lidwoordgebruik 
-  Woordvolgorde zin: eerst tijd dan plaats 
-  Inversie 
-  Pluralis 
-  Adjectief 
-  Imperatief 
-  Modale werkwoorden 
-  Comparatief en superlatief 
-  Personaal pronomen als object 
-  Pronomen voor object en subject van dingen 
-  Demonstratief pronomen 
-  Negatie (niet en geen; moeten en niet hoeven) 
 
Woordenschat 
 
- Woorden van hoofdstuk 1 tot en met 8 bij de thema’s: familie, wonen, eten en  
    drinken, boodschappen, kleding, café en restaurant 
- Combinaties met preposities 
 
Spelling 
 
-  De basisregels voor de spelling van (werk)woorden en adjectieven 
 
Uitspraak 
 
-  Alle consonanten b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s. t, v, w, x, z 
-  Vocalen a en aa; o en oo; u en uu; e en ee, i en ie; sjwa-klank bij adjectief; ij, ei en  
    eu. 
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Taalvaardigheid en correctiecodes  
 
 
 

 O   Hoofdletterfout 
 

(       )   Verkeerde vorm van het woord 

    Ik ben een (leuke) boek aan het lezen. 

 

______   Verkeerde woord gebruikt 

    De boek ligt op tafel. 

 

      V   Woord vergeten 

     Heb je  V pen voor mij? 

 

      S   Spelfout 

    Morgen heb ik een afsprak S bij de gemeente. 

 

   * I   De woordvolgorde is niet juist. Inversiefout 

    Vandaag * I ik voel me niet zo lekker. 

 

   **   De woordvolgorde is niet juist. 

    Sorry, ben ik ** een beetje te laat. 

 

/     \   Dit woord is niet nodig. 

    Ik ga altijd om 23.00 / in \ naar bed. 

 

[      ]   De zin is in zijn geheel niet goed. 

    [Maria nu graag koken]. 
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Taalontwikkeling 

 
Spreken       
Naspelen dialoog hoofdstuk 1  Top:________________________________________ 
 
     Tip: ________________________________________ 
 
Naspelen dialoog hoofdstuk 3  Top:________________________________________ 
 
     Tip: ________________________________________ 
 
Naspelen dialoog hoofdstuk 4 Top:_________________________________________ 
      

                                             Tip:_________________________________________ 
 
Naspelen dialoog hoofdstuk 5  Top:________________________________________ 
 
     Tip: ________________________________________ 
 
Naspelen dialoog hoofdstuk 7  Top:________________________________________ 
 
     Tip: ________________________________________ 
 
Eindtoets (als dat nodig is) onv      zwak    vold     goed 
 
Klanken 
H.2 a-aa    onv zwak vold goed 
H.3 o-oo    onv zwak vold goed  
H.4 e-ee    onv zwak vold goed 
H.5 u-uu    onv zwak vold goed 
H.6 i-ie    onv zwak vold goed 
 
Schrijven 
Les 5 tekst  Score: _____  Verbeterpunten:________________________________ 
  
Les 7 e-mail  Score: _____  Verbeterpunten:________________________________ 
   
Les 16 tekst  Score: _____  Verbeterpunten:________________________________ 
 
Woordenschat  
Hoofdstuk 1 en 2   onv zwak vold goed 
Hoofdstuk 3 en 4   onv zwak vold goed 
Hoofdstuk 5 en 6   onv zwak vold goed 
 
Grammatica 
Hebben & zijn   onv zwak vold goed 
Vragen maken   onv zwak vold goed 
Pronomina    onv zwak vold goed 
Lidwoorden   onv zwak vold goed 
Pluralis    onv zwak vold goed 
Adjectieven   onv zwak vold goed 
Werkwoorden presens  onv zwak vold goed 
Modale werkwoorden  onv zwak vold goed 
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Taalhandelingen A1 

 

Zich voorstellen 

Wie ben jij?   Ik ben…………………………………………… 

Wat is jouw naam?  Mijn naam is ………………………………… 

Wat is je voornaam?  Mijn voornaam is ………………………… 

Wat is je achternaam?  Mijn achternaam is ……………………… 

Hoe heet jij?   Ik heet ………………………………………… 

Informatie vragen: adres en land van herkomst 

Wat is jouw/je adres?  Mijn adres is ……………………………… 
Waar woon jij/je?  Ik woon in ………………………………… 
Uit welk land kom je?  Ik kom uit ………………………………… 
Waar kom je vandaan?  Ik kom uit ………………………………… 
 

Landen/talen/nationaliteiten 

Ik kom uit Nederland.  Ik spreek Nederlands. Ik ben Nederlander/Nederlandse. 
Ik kom uit Engeland. Ik spreek Engels. Ik ben Brit / Britse. 
Ik kom uit Syrië. Ik spreek Arabisch. Ik ben Syriër/ Syrische. 
 
Spellen 
 
Kun je dat spellen? Kunt u dat spellen? 
Hoe spel je dat? Hoe spelt u dat? 
 
 
Begroeten 
 
Dag 
Goedemorgen  (uitspraak: goeiemorgen) 
Goedemiddag  (uitspraak: goeiemiddag) 
Goedenavond  (uitspraak: goeienavond) 
Goedendag  (uitspraak: goeiedag) 
Hoi, Hallo    informeel 

  

Afscheid nemen 

Dag, Daag, Doeg, Doei,  

Tot zo, Tot straks, Tot later,  

Tot morgen; Tot ziens; Fijne avond; Fijn weekend; Tot volgende week etc. 

 


