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3 – Diensten en formulieren  versie voor de lesgever  

3 Diensten en formulieren 
 

 

 

 
 

 

 

Je leert een datum geven. 
Je leert een adres doorgeven. 
Je leert een formulier invullen. 
Je leert de naam van een aantal belangrijke diensten, 
documenten en activiteiten. 
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1 Vandaag is het maandag 10 februari. 

Wijs op het kalenderblaadje (beter nog, neem een actuele kalender mee, 
en toon welke dag het vandaag is). 

Lesgever: Vandaag is het [dag] [datum] [maand].  

FEBRUARI 

10  MA 

11  DI 

12  WO 

13  DO 

14  VR 

15  ZA 

16  ZO 

 

Lees de namen van de dagen. Laat eerst de woorden nazeggen, de 
klanken oefenen. 

Neem de kaarten van de dagen. Leg ze op een rij. Laat eerst benoemen. 
Neem dan een kaart weg. Laat alle dagen van de week benoemen, ook die 

van de ‘verdwenen’ kaart. Neem dan nog een kaart weg. Laat weer 

benoemen. Als het moeilijk wordt, leg dan eventueel een kaart terug. Ga 
verder tot de deelnemers de dagen van de week kennen. 

       
 

Lees de namen van de maanden. Laat eerst de woorden nazeggen, de 
klanken oefenen. 

Neem de kaarten van de maanden. Leg ze op een rij. Laat eerst 
benoemen. Neem dan een kaart weg. Laat alle maanden benoemen, ook 

die van de ‘verdwenen’ kaart. Neem dan nog een kaart weg. Laat weer 
benoemen. Als het moeilijk wordt, leg dan eventueel een kaart terug. Ga 

verder tot de deelnemers de maanden kennen. 

      

      
 

In principe kunnen de deelnemers in het Nederlands al tot 10 tellen. Om 
een datum te kunnen geven zouden ze moeten kunnen tellen tot 31. 

Herhaal eerst de getallen tot 10. Je kunt dit doen aan de hand van de 
getallenkaartjes. 
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Lees daarna de getallen tot 20. Laat eerst nazeggen, de klanken oefenen. 

Ga dan verder tot 31. 
Neem de kaarten van de getallen. Meng ze en verdeel ze onder de 

deelnemers. Noem een cijfer tussen 1 en 31. De deelnemer die deze kaart 

heeft, laat zijn kaart zien en geeft die af. Hij zegt ook het cijfer luidop.  
Leg de kaarten die je terugkrijgt in de juiste volgorde van 1 t.e.m. 31. 

Als alle kaarten er liggen, lees je ofwel zelf nog eens alle cijfers in 
volgorde luidop, of je laat de deelnemers dat doen. 

 

   

 

  

 

 

 

1 – een  

 

 

2 – twee  

 

3 – drie  

 

4 – vier  

 

5 – vijf 

 

 

 

   

 

 

 

=  

 

6 – zes  
 

 

7 - zeven 

 

8 - acht 

 

9 – negen 

 

10 – tien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 = elf 

 

12 = twaalf 13 = 

dertien 

14 = 

veertien 

15 = 

vijftien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
= 
 

16 = 

zestien 
 

17 = 

zeventien 

18 = 

achttien 

19 = 

negentien 

20 = 

twintig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

21 = een – 
en – twintig  

22 = twee 
– en – 

twintig  

23 = drie – 
en – twintig  

24 = vier – 
en – twintig  

25 = vijf- 
en – twintig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
= 
 

 

26 = zes – 
en – twintig  

27= zeven 
– en – 

twintig  

28 = acht – 
en – twintig  

29 = negen 
– en – 

twintig  

30 = dertig  

 

 
     

 
 

31 = een – 
en – dertig  
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Nu kun je een datum laten “lezen”. Je maakt drie stapels met kaartjes: de 

dagen, de maanden en de getallen. 
Je neemt van iedere stapel een kaartje en zegt: Het is vandaag [kaartje 

dag] [kaartje getal] [kaartje maand]. 

Nu laat je de deelnemers hetzelfde doen. 
 

Het is vandaag maandag 
dinsdag 

woensdag 
donderdag 

vrijdag 
zaterdag 

zondag 

1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18  

19 -20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 

28 – 29 – 30 – 31 

januari. 
februari. 

maart. 
april. 

mei. 
juni. 

juli. 

augustus. 
september. 

oktober. 
november. 

december. 

 

 
2 Mijn naam is Khaled Rahimi. 

Laat het ingevulde formulier zien en lees volgende tekst luidop.  
Laat op het formulier telkens zien wat je leest. 

Ik ben Khaled Rahimi. 

Mijn geboortedatum is zeven januari 1987. 
Mijn adres is Schoolstraat 8 in Koksijde. 

De postcode is 8670 (acht – zes – zeven – nul). 
Mijn telefoonnummer is 0486 – 317592 (nul – vier – acht –zes – drie – 

een – zeven – vijf – negen – twee). 
 

Lees nu nog eens alle woorden van het formulier. Laat de woorden 
nazeggen: 

Voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, postcode, gemeente, 
land, telefoonnummer. 

 
Deel de kaartjes uit met de vragen en de antwoorden. Als de deelnemers 

niet (goed) kunnen lezen, lees je de kaartjes luidop voor. De deelnemers 
met vragenkaartjes stellen hun vraag tot ze de deelnemer met het 

antwoord gevonden hebben. Ze kunnen hun ‘match’ controleren door het 

symbool dat voor vraag en antwoord hetzelfde is. 
- Wat is je voornaam? 

- Wat is je familienaam? 
- Wat is je geboortedatum?  

- Wat is je adres? 
- Wat is de postcode? 

- In welk land woon je? 
- Wat is je telefoonnummer? 
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Ook zonder de antwoordkaartjes kun je de vragen aan de deelnemers 
stellen. Opmerking: ze zullen uiteraard hun geboortejaar en misschien ook 

hun huisnummer nog niet kunnen zeggen. Deze oefening is zinvol in 

zoverre de deelnemers de vragen leren begrijpen. Wanneer ze met 
formulieren te maken krijgen, zal de beambte / bediende hen immers 

vaak deze vragen stellen.  
 

Als je een sterke groep hebt of als iedereen uit de groep kan lezen / 
schrijven, kun je de deelnemers eventueel vragen dit formulier zelf in te 

vullen. Je kunt een blanco formulier projecteren (zie bestand beamer). Bij 
een sterke groep kun je ook nog een ander blanco formulier laten zien. 

Laat hen eventueel ook de gegevens op de omslag aanvullen. (zie bestand 
beamer) 

 
 

Aanvraag bankrekening 

 
Voornaam: Khaled 

 Familienaam: Rahimi 

 
Geboortedatum: 7 januari 1987 

 Geboorteplaats: Kabul - Afghanistan 

 
Adres: Schoolstraat 8 

Postcode: 8670 

Gemeente: Koksijde 

Land: België 

 

Telefoonnummer: 0486 – 317592 

 

 

 

3 Wat doe je? Wie kan je helpen? 
Hier reiken we woorden aan van diensten / activiteiten die voor de 

deelnemers nuttig kunnen zijn. 
Toon de afbeeldingen en benoem ze. Overloop de woorden, laat de 

deelnemers de woorden herhalen.  

Verdeel nu de kaartjes onder de deelnemers. Zeg een woord; de 

deelnemer met het passende kaartje laat het kaartje zien en herhaalt het 

woord. 
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een afspraak 

maken 

de agenda de datum het uur 

    
informatie 

vragen 

wachten in de rij staan aan de beurt zijn 

    
een brief in een envelop 

steken 

posten mailen 

  

  

telefoneren 

 

een gsm   

    
betalen 

 

het geld een bankkaart een rekening 

 

 

 

 

 

 
werken 

 

de VDAB ziek zijn het OCMW 
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4 Nuttige woorden 

aangifte declaration une déclaration 

aankomstverklaring arrival declaration une déclaration 
d’arrivée 

aanvraag doen to submit a request faire une demande 

adres address l’adresse 

afspraak appointment un rendez-vous 

arbeidskaart work permit le permis de travail 

arbeidsvergunning employment 
authorization 

l’autorisation 
d’occupation 

attest certificate le certificat, 

l’attestation 

attest van 

immatriculatie 

registration certificate l’attestation 

d’immatriculation 

bankkaart bank card la carte bancaire 

betaalbewijs receipt une quittance 

betalen to pay payer 

bevolkingsregister population register le registre de la 
population 

bewijsstuk exhibit le document justificatif 

bewijs van inschrijving 
in het 

vreemdelingenregister 

certificate of 
registration with the 

register of foreign 
nationals 

certificat d’inscription 
au registre des 

étrangers 

binnen de (4 
maanden) 

within (4 months) dans (les 4 mois) 

boete fine, penalty une amende 

brief letter une lettre 

contract contract un contrat 

dienst 

vreemdelingenzaken 

immigration office l’office des étrangers 

factuur invoice la facture 

familienaam surname, last name le nom de famille 

financiële hulp financial help une aide financière 

geboortedatum date of birth la date de naissance 

gemeente municipality, town la commune 

gezin family la famille 

gsm mobile phone le portable 

huurder tenant le locataire 

huurwaarborg rental guarantee la garantie locative 

identiteitskaart voor 
vreemdelingen 

aliens identity card la carte d’identité 
d’étranger 

inkomsten income les revenus 

kosten dragen van to bear the costs of supporter les coûts de 

laat zijn to be late être en retard 

lasten charges les charges 
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meerderjarig of age majeur 

minderjarig under age, minor mineur 

OCMW (openbaar 

centrum voor 
maatschappelijk 

welzijn) 

social service 

department 

le CPAS (centre public 

d’action sociale) 

opvang accommodation l’accueil 

overlijden decease le décès 

postcode postal code, zipcode le code postal 

rechten en plichten rights and duties les droits et les 

devoirs 

samenstelling van het 
gezin 

household composition la composition de 
ménage 

school school l’école 

VDAB (Vlaamse dienst 
voor 

arbeidsbemiddeling) 

flemish department of 
employment agency 

service flamand pour 
la recherche d’emploi 

et la formation 
professionnelle 

verblijfskaart residence card la carte de résidant 

verblijfstitel residence permit le titre de séjour 

verblijfsvergunning residence permit le titre de séjour 

verhuurder renter le bailleur 

verplicht compulsory obligatoire 

voornaam first name le prénom 

voorschot advance un acompte 

vreemdelingenkaart foreigner id card la carte d’étranger 

vreemdelingenregister foreigners register le registre des 

étrangers 

vrijstelling exemption la dispense 

werkgever employer un employeur 

wettig verblijf legal residence le séjour légal 

woonplaats place of residence le lieu de domicile 
 

 

  




