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Over Lest Best
Lest Best is een taalschool met een duidelijke doelgroep: iedereen van wie het Nederlands
niet de moedertaal is met een HBO- of universitair niveau. 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.
YouTube-kanaal
Op ons YouTube-kanaal leggen we de grammatica van het Nederlands uit.
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
uiteindelijke doel is goed te leren spreken, schrijven, lezen en luisteren en daarbij over
voldoende vocabulaire te beschikken.
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 A1 naar A2 of van B1
naar B2 niveau of het behalen van het staatsexamen programma 1 of 2.
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Tips A2
Algemeen
1 Verdeel je huiswerk goed over de week.
2 Herhaal direct na de les wat je in de les hebt geoefend en corrigeer fouten in je
huiswerk.
Luisteren
1 Luister naar de dialogen zonder de tekst te lezen.
2 Herhaal de klankoefeningen regelmatig.
3 Luister naar alle liedjes.
4 Beluister en bekijk alle filmpjes.
Spreken
1 Probeer alles wat je leert direct te gebruiken buiten de les.
2 Zorg dat je voldoende Nederlands hoort en spreekt. Je kunt de taal niet alleen leren uit
een boek of door de lessen.
3 Na de A1-cursus, heb je informatie gekregen hoe je je kunt aanmelden voor een
taalcoach met wie je iedere week kunt oefenen. Herhaal met hem of haar de
spreekoefeningen uit de les.
Misschien ben je nieuw op school. Meld je dan snel aan voor een taalcoach. Zie de tips
aan he eind van deze studiewijzer.
4 Probeer geen fouten te maken als je spreekt en corrigeer jezelf direct als je toch een
fout maakt. Spreek daarom ook niet te snel.
5 Oefen thuis zelf met spreken. Neem jezelf op met je mobiel en luister naar de opname.
In het begin is het misschien gek, maar het went snel en je leert zo beter, sneller en
makkelijker te praten.
6 Je kunt ook via WhatsApp met een of meer cursisten uit je groep oefenen. Je kunt
elkaar gesproken berichten sturen en daarop reageren.
7 Vraag Nederlanders die Engels tegen je praten, om Nederlands te spreken. Zeg
eventueel dat je geen Engels spreekt.
Lezen en luisteren
1 Lees iedere dag iets op www.jeugdjournaal.nl en www.netinnederland.nl. Je kunt ook
uit de bibliotheek van Lest Best boekjes lenen.
Grammatica
1 Bekijk de filmpjes van Lest Best op YouTube met uitleg van grammatica tot je het goed
begrijpt.
2 Maak de grammaticaoefeningen pas als je de regels goed begrijpt.
Woordenschat
1 Zoek nieuwe woorden op in een woordenboek. Gebruik geen Google Translate.
2 Vraag je docent om een setje systeemkaartjes. Leer en herhaal alle nieuwe woorden na
iedere les. Schrijf ze op een systeemkaartje, met op de achterkant de vertaling. Noteer
ook bijvoorbeeld ‘de’ of ‘het’, pluralis.
3 Het programma Quizlet is ook erg goed om woorden te herhalen. Je kunt er je eigen
woordenlijsten in maken. Het programma maakt automatisch flash cards en
herhalingsoefeningen. Ga naar de website van je boek en kies dan Quizlet en zoek de
juiste woordenlijst.
Schrijven
1 Controleer alles wat je schrijft goed voordat je het aan je docent geeft. Let op de regels
voor spelling en interpunctie en de grammatica.
2 Maak altijd een foutloze versie van je schrijfopdracht.
3 Laat je niet helpen bij schrijfopdrachten.
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Leerdoelen
Wat leer en oefen je deze A2-cursus?
Taalhandelingen
Praten over lichamelijke klachten
Beterschap wensen
Vragen en vertellen over situaties in het verleden
Een technisch probleem beschrijven
Aangeven dat je iemand of iets niet verstaat
Iemand feliciteren met iets
Over je werk, studie of hobby kunnen praten
Standaardreacties kunnen geven als ‘wat leuk’
Een praatje maken
Iemand de weg vragen en wijzen
E-mail, vakantiekaartje, uitnodiging en sms’je schrijven
Mening geven en vragen
Praten over gebeurtenissen in de toekomst
Reisinformatie begrijpen
Voorwerpen en omgeving beschrijven
Informatie vragen en geven
Grammatica
Werkwoorden perfectum en imperfectum regelmatig en onregelmatig
Reflexieve werkwoorden
Woordvolgorde (positie werkwoorden in de zin)
Scheidbare werkwoorden
Zullen voor belofte en ‘zal wel’ voor waarschijnlijkheid
Indirecte vraag
Presenteren met ‘dit is/dit zijn’
Demonstratief pronomen ( die en dat) zelfstandig gebruikt
Conjuncties ‘want’, ‘en’, ‘maar’, ‘of’ en ‘dus’
Woordenschat
Woorden hoofdstuk 9 tot en met 16
Spelling
Alle basisklanken
Werkwoorden
Meervoud
Adjectieven
Uitspraak
Alle veel voorkomende klanken
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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:
Fouten in de woordvolgorde: inversie en positie infinitief
Fouten met adjectief (-e)
Fouten met hoofdletters, punten en komma’s
Fouten in de vormen van frequente werkwoorden presens
Subject of object vergeten
Lidwoord vergeten of de/het verkeerd
Spelfouten in standaardwoorden
Uitspraakfouten basisklanken
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
(

)

Verkeerde vorm

O

Ik ben een ( leuke ) boek aan het lezen.

Hoofdletter

_____

Verkeerde woord

De boek ligt op tafel.

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.

**

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 ].

………T

/

[

\

]
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Taalontwikkeling
Spreken
Naspelen dialoog hoofdstuk 9

Top:_______________________________________________
Tip: _______________________________________________

Naspelen dialoog hoofdstuk 11

Top:_______________________________________________
Tip: _______________________________________________

Naspelen dialoog hoofdstuk 13

Top:_______________________________________________
Tip: _______________________________________________

Naspelen dialoog hoofdstuk 14

Top:_______________________________________________
Tip: _______________________________________________

Naspelen dialoog hoofdstuk 16

Top:_______________________________________________
Tip: _______________________________________________

Eindtoets spreken (als dat nodig is)

onv

zwak

vold

goed

Klankentoetsen:
H.10 ui, eu
H.12 au/ou, ui
H.14 oe, u, uu
H.15 –nk –ng -ing

onv
onv
onv
onv

zwak
zwak
zwak
zwak

vold
vold
vold
vold

goed
goed
goed
goed

Schrijven
Les 5 zinnen

Score: ______ Verbeterpunten:___________________________________

Les 7 kaartje

Score: ______ Verbeterpunten:___________________________________

Les 8 e-mail

Score: ______ Verbeterpunten:___________________________________

Les 14 e-mail

Score: ______ Verbeterpunten:___________________________________

Les 16 kaartje

Score: ______ Verbeterpunten:___________________________________

Woordenschat
Hoofdstuk 9 en 10
Hoofdstuk 11 en 12
Hoofdstuk 13 en 14
Hoofdstuk 15 en 16
Onregelmatige ww
Preposities

onv
onv
onv
onv
onv
onv

zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak

vold
vold
vold
vold
vold
vold

goed
goed
goed
goed
goed
goed

onv
onv
onv
onv
onv

zwak
zwak
zwak
zwak
zwak

vold
vold
vold
vold
vold

goed
goed
goed
goed
goed

Grammatica
Perfectum
Imperfectum
Reflexief
Scheidbare ww
Zullen

Studiewijzer A2-cursus

16 juni 2020

Copyright Lest Best Utrecht

7

Taalhandelingen A2

Bij de huisarts
De dokter
Wat is er aan de hand?
Wat zijn de klachten?
Hoe lang hebt u die / dat al?
Wanneer is dat begonnen?
Hebt u koorts?
Waar hebt u pijn?
De patiënt
Ik heb last van mijn keel / arm / oog
Mijn keel doet pijn / zeer.
Ik voel me niet goed.
Ik ben ziek.
Ik slaap slecht.
Ik heb hoofdpijn / buikpijn / keelpijn / oorpijn / rugpijn / kiespijn.
Reacties
Beterschap.
Sterkte.
Ik wens u het (aller)beste.

Vragen hoe je iets zegt in het Nederlands
Ik heb een slag in het wiel en dat ding… hoe zeg je dat in het
Nederlands? … is afgebroken. De bagagedrager, zeg je dat zo in het
Nederlands?
Hoe heet dat / zo’n ding?
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