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Over Lest Best
Lest Best is een taalschool met een duidelijke doelgroep: iedereen met een HBOniveau of met een universitair niveau en van wie het Nederlands niet de moedertaal is.
Wij bieden taalcursussen van niveau A1 tot en met C1.
Wat typeert ons?
Goed lesmateriaal
We gebruiken de boeken ‘Nederlands in gang’ , ‘Nederlands in actie’ en ‘Nederlands op
niveau’. Dit zijn goede boeken met levensechte dialogen en spreekopdrachten,
interessante, actuele teksten en duidelijke grammaticaoefeningen. Bij ieder boek hoort
een website met veel oefeningen.
Facebook en YouTube-kanaal
Op onze facebookpagina vind je handige informatie over Nederland en Nederlands.
Op ons YouTube-kanaal leggen we de grammatica van het Nederlands uit.
Zorgvuldige intake
Iedereen die zich aanmeldt, doorloopt een zorgvuldige intakeprocedure. Op basis
hiervan bepalen we welke cursus het beste bij iemand past.
Kleine groepen
Onze groepen bestaan uit maximaal twaalf deelnemers, omdat we het belangrijk
vinden dat iedereen voldoende aandacht, begeleiding en correctie krijgt.
Duidelijke leerdoelen
Je leert iedere cursus nieuwe woorden en nieuwe grammaticaregels te gebruiken. Het
einddoel is goed te leren spreken, schrijven, lezen en luisteren. Het opbouwen van
voldoende vocabulaire is daarbij ook erg belangrijk.
Homogene groepen
Iedere groep bestaat uit cursisten met een vergelijkbaar taalniveau.
Certificaat of bewijs van deelname
Na iedere cursus ontvang je een certificaat met je resultaten. Als je resultaten niet
voldoende zijn of als je te veel lessen afwezig bent geweest, ontvang je een bewijs van
deelname.
Professionele docenten NT2
Alle docenten zijn gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal.
Resultaatgericht
Alle cursussen zijn gericht op een specifiek doel bijvoorbeeld van niveau A1 naar A2 of
van niveau B1 naar B2 of het behalen van het staatsexamen programma I of II.
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Adviezen voor de lessen en zelfstudie
1
2
3

Verdeel het huiswerk goed over de dag en de week.
Herhaal direct na de les alles wat die dag is geoefend en corrigeer je fouten in
het huiswerk.
Herhaal de spreekoefeningen uit de les met je taalcoach.

Spreken
Oefen iedere week met je taalcoach met spreken.
Oefen de pauzeversie van de dialogen uit het boek Nederlands in gang hardop tot het
makkelijk gaat en je uitspraak helemaal goed is. Als het helemaal goed gaat, neem
jezelf dan op met je telefoon. Luister daarna naar de opname. Klinkt het hetzelfde?
Doe hetzelfde met de extra luistertekst bij het hoofdstuk online.
Luisteren
Luister naar de dialogen en teksten zonder de tekst te lezen.
Luister naar de liedjes bij de hoofdstukken.
Beluister en bekijk de filmpjes bij de hoofdstukken.
Luister naar de teksten en het vocabulaire van hoofdstuk 1 en 2 van Nederlands in
Actie.
Bekijk en beluister iedere dag de informatie op www.jeugdjournaal.nl en
www.netinnederland.nl. Bekijk iedere dag de sites van nu.nl en nos.nl en beluister
berichten.
Lezen
Lees na het luisteren de dialoog. Doe hetzelfde met de tekst van de extra
luisteroefening online en alle teksten uit de hoofdstukken.
Lees alle teksten van Nederlands in actie goed door. Zorg dat je de tekst in grote lijnen
begrijpt.
Lees iedere dag de informatie op www.jeugdjournaal.nl en www.netinnederland.nl.
Lees iedere dag berichten op de sites van nu.nl en nos.nl en noteer nieuwe woorden.
Grammatica
Bestudeer en leer eerst de grammaticaregels bij elk hoofdstuk en doe daarna de
online-oefeningen. Je kunt daarvoor ook de uitlegfilmpjes van Lest Best op YouTube
gebruiken.
Woordenschat
Bestudeer de woorden van ieder hoofdstuk. Maak een aparte lijst voor ‘het-woorden’.
Noteer nieuwe woorden met ook de vertaling (op de achterkant) op systeemkaartjes.
Herhaal en leer de woorden. Je kunt ook het gratis programma Quizlet gebruiken om
woorden te herhalen. Ga naar de website van het boek en ga dan naar de link voor
Quizlet. Ga voor de woorden voor hoofdstuk 1 en 2 van Nederlands in actie, op Quizlet
naar klas 3 A2-B1 Lest Best. Na Nederlands in gang moet je ongeveer 2000 woorden
kennen. Deze woorden staan in een aparte lijst. Die lijst vind je hier:
https://www.coutinho.nl/fileadmin/documenten/nederlandsinactie/Woordenlijst_HH_02000.pdf. Kijk na de eerste les alvast naar deze lijst. Waarschijnlijk ken je het grootste
deel van de woorden al.
Schrijven
Maak je schrijfopdracht helemaal alleen, dus zonder hulp van anderen zoals een
taalcoach. Op die manier leer je het meest en kan je docent zien, wat misschien nog
niet helemaal goed gaat.
Controleer je schrijfopdrachten iedere keer op inhoud, grammatica, woordgebruik en
spelling. Maak altijd een tweede versie.
Schrijf altijd je naam in het document en ook versie 1 of 2.
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Taalvaardigheid en correctiecodes
Als je een taal leert, mag je in het begin nog wel fouten maken. Maar hoe hoger je
taalniveau wordt, hoe beter je taal moet zijn.
De volgende grammatica- en spellingsregels moet je goed kunnen gebruiken:
Woordvolgorde: inversie, plaats van infinitief en participium in de zin. Na hoofdstuk 1
van Nederlands in actie moet je ook bijzinnen kunnen maken (met een conjunctie) en
indirecte zinnen.
Adjectief (-e)
Fouten met hoofdletters, punten en komma’s
Fouten in de vormen van frequente werkwoorden presens, perfectum en imperfectum
Subject of object vergeten
Lidwoord vergeten of de/het verkeerd
Spelfouten in standaardwoorden
Uitspraakfouten
Controleer alles wat je schrijft op de bovenstaande punten. Het beste kun je dat punt
voor punt doen. Je kunt alleen voldoende scoren op schrijf- en spreekopdrachten als je
hiermee geen fouten hebt gemaakt.
Correctiecodes
(

)
O

Verkeerde vorm

Ik ben een ( leuke ) boek aan het lezen.

Hoofdletter

______

Verkeerde woord

De boek ligt op tafel.

………T

Verkeerde tijd

Gisteren was T ik in Amsterdam geweest.

V

Woord vergeten

Zie je V pen ergens?

S

Spelfout

Morgen heb ik een afsprak S bij de gemeente.

*I

Inversiefout

Vandaag * I ik voel me niet zo lekker.

*B

Bijzinfout

Ik kom niet omdat ik ben*B erg ziek.

**

Verkeerde plaats

Sorry, ben ik ** een beetje te laat.

Niet nodig

Ik ga altijd om 23.00 / in \ naar bed.

Totaal incorrect

[Volgens mij ik denk wat jij zegt niet klop ].

/

[

\

]

Studiewijzer A2-B1-cursus

16 juni 2020

Copyright Lest Best Utrecht

5

Taalontwikkeling
Spreken
Naspelen dialoog hoofdstuk 17 Top:_____________________________________________
Tip:_____________________________________________
Presentaties

verst.

inh.

______________________

_________________________________________________

______________________

_________________________________________________

______________________

_________________________________________________

Eindtoets (als dat nodig is)

onv

zwak

opb.

vold

gr.

wg.

temp.

lich. & oog.

goed

Schrijven
Les 2 mail

Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 4 zinnen afmaken Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 5 aangifte

Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 6 zinnen afmaken Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 7 verslag

Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 8 zinnen afmaken Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 11 zinnen afmaken Score: _____

Verbeterpunten:______________________________

Les 15 review

Verbeterpunten:______________________________

Score: _____

Lezen A2-niveau

onv

zwak

vold

goed

Luisteren A2-niveau

onv

zwak

vold

goed

H17 en 18 NIG

onv

zwak

vold

goed

H1 NIA

onv

zwak

vold

goed

H2 NIA

onv

zwak

vold

goed

Woordenschat

Woordenschattoets A2

deel A

onv

zwak

vold

goed

Woordenschattoets A2

deel B

onv

zwak

vold

goed

Onregelmatige werkwoorden

onv

zwak

vold

goed

Preposities

onv

zwak

vold

goed

Woordvolgorde

onv

zwak

vold

goed

‘Er’ + werkwoorden durende activiteit

onv

zwak

vold

goed

H1 NIA Conjuncties

onv

zwak

vold

goed

H2 NIA Zou(den)

onv

zwak

vold

goed

Grammatica
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Leerdoelen
Wat leer en oefen je in deze A2-B1-cursus?
Taalhandelingen
Praten over activiteiten die nog voortduren
Wat ben je aan het doen? Ik zit te studeren.
Hij loopt te bellen.
Hij werkt en hij volgt een cursus.
Praten over je plannen voor de toekomst
Vandaag ga ik in de stad koffie drinken met een vriendin.
Dit weekend ga ik mijn huis goed schoonmaken.
Gebeurtenissen uit het verleden beschrijven
Toen ik klein was, woonde ik in een dorp.
Vroeger speelde ik veel buiten.
Telefoneren
De telefoon gaat. Wil je even opnemen?
U spreekt met xxx
Met wie spreek ik?
Kan ik xxxx spreken?
Ik verbind u door.
Ik kan haar niet bereiken.
Sorry, ik heb het verkeerde nummer gebeld.
Wilt u iets doorgeven?
Wilt u hem zeggen dat ik ziek ben?
Hij is in gesprek.
Aangifte doen
Mijn fiets is gestolen.
Toen ik uit het café kwam, stond mijn fiets er niet meer.
Toen ik uit het café kwam, was mijn fiets weg.
Beschrijvingen geven van voorwerpen
Het is een zwarte tas. Hij is oud.
Het is een nieuw woordenboek. Het heet Van Dale.
Een klacht kunnen uiten
Ik heb vorige week deze televisie gekocht, maar hij doet het niet.
Ik heb een klacht over de printer. Hij werkt niet goed.
Irrealis (niet werkelijk)
Als
Als
Als
Als

ik
ik
ik
ik

rijk
rijk
rijk
rijk

zou zijn, zou ik een auto kopen.
zou zijn, kocht ik een auto.
was, zou ik een auto kopen.
was, kocht ik een auto.
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Een beleefde vraag stellen
Zou ik de heer X kunnen spreken?
Zou ik met een creditcard kunnen/mogen betalen?
Zouden jullie wat eerder willen/kunnen komen?
Een wens uitspreken
Ik zou weleens naar Ibiza willen gaan.
Ik zou graag een keer willen parachutespringen.
Een advies geven
Als ik jou was, zou ik eerder naar bed gaan.
Als ik jou was, ging ik eerder naar bed.
Instructies geven
Eerst neem je een karretje.
Dan kies je je boodschappen en doe je die in het karretje.
Daarna ga je naar de kassa.
Ten slotte reken je af.

Kunnen praten over werk, studie en vrije tijd

Kunnen praten over mediagebruik

Kunnen praten over reizen
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