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Inleiding

Dit is de docentenhandleiding bij de tweede, volledig herziene druk van Así es 1, een communicatieve leergang
Spaans voor Nederlandstalige cursisten of leerlingen (gemakshalve spreken we verder steeds over ‘cursisten’).
Deze handleiding heeft tot doel u als docent Spaans een overzicht te geven van de didactische uitgangspunten,
samenstelling en opbouw van de leergang en u tevens handreikingen te bieden bij de behandeling van de
teksten en oefeningen van elke les.
In de inleiding gaan we in op didactische uitgangspunten, inhoud en opbouw van de leergang. Na deze inleiding
volgen de beschrijvingen van de afzonderlijke lessen. Die bestaan steeds uit twee gedeelten:
• Tekstboek. Hierin herhalen wij eerst de communicatieve doelen per les, geven dan een korte uitleg over de

inhoud en opzet van de les en over de verschillende onderdelen van die les in het tekstboek: de
uitgangsteksten, de ¿Cómo se dice?, de grammatica met bijbehorende vragen of tips en extra woordenschat
en toelichting bij de idea en, zo dat nodig is, bij de illustraties van die les in het tekstboek.

• Oefenboek. Dit gedeelte bevat per oefening een beschrijving van het waarom en aanwijzingen voor
aansturing en behandeling van de oefening. Ook kunnen er extra suggesties worden gedaan.

Wat is nieuw?
De tweede druk van Así es is, in vergelijking met de eerste druk, ingrijpend herzien en wel op de volgende
punten: 
• De uitgangsteksten van de lessen, die zijn verdeeld over zes modules van vijf lessen, zijn geactualiseerd en

aangevuld met nieuwe teksten.
• Er is in elke les een idea opgenomen, in de vorm van spreekwoorden, grapjes en raadsels. 
• De opbouw van de leerstof verloopt geleidelijker en de lessen of hoofdstukken zijn korter geworden met

meer geleide oefeningen. Een voorbeeld daarvan zijn de rollenkaarten bij nagenoeg alle lessen.
• Het onderdeel cultura is veranderd: er staat nu in het oefenboek bij elke les een cultuurstukje met vragen,

niet alleen over de inhoud van het stukje, maar ook vragen die zijn bedoeld om uw cursisten te laten
nadenken over de verschillen tussen de cultuur van Spanje en Spaans Amerika en hun eigen cultuur. 

• Achter elke module van vijf lessen is een checklist toegevoegd, waarmee de cursisten hun kennis van de
taalmiddelen kunnen controleren. Bij elke module is er ook een repaso of herhalingsles en extra lesmateriaal,
die te vinden zijn op de website www.wolters-noordhoff.nl/asies 

• De leergang sluit aan bij het Europees Referentie Kader (ERK) met daarin een onderscheid in niveaus. Er zijn
portfolio-opdrachten opgenomen die de cursisten kunnen gebruiken om hun niveau te onderbouwen. 

• Ook is de lay-out ingrijpend herzien: de uitstraling is moderner en de overzichtelijkheid en leesbaarheid zijn
vergroot. Het oefenboek heeft ook een steunkleur gekregen en de audio-cd is nu standaard achter in het
oefenboek te vinden. 

Didactische uitgangspunten
De didactische uitgangspunten, die we verderop kort zullen toelichten, zijn bij alle vernieuwingen gelijk
gebleven. 
Een eerste uitgangspunt is het communicatieve karakter van de leergang. Dat houdt in dat met deze leergang
de cursisten hedendaags en authentiek Spaans leren gebruiken in alledaagse en vaak voorkomende situaties. 
Een tweede uitgangspunt is de systematische opbouw: elke les van Así es 1 is zo opgebouwd dat de cursisten
systematisch de taalmiddelen leren gebruiken die in elke les worden aangeboden en zo de communicatieve
doelen die aan het begin van die les staan genoemd, kunnen bereiken. 
Een derde uitgangspunt is de contrastieve opzet van de leergang. Dat houdt in dat bij de opbouw en inoefening
van de taalmiddelen rekening wordt gehouden met moeilijkheden die Nederlandstalige cursisten blijken te
hebben bij het leren van Spaans. Die contrastieve opzet geldt ook voor het onderdeel cultura en wel voor de
stukjes over aspecten van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en de bijbehorende opdrachten, omdat
daarin vaak een vergelijking wordt gemaakt met de cultuur van de cursist. 
Een vierde uitgangspunt is dat de cursist actief is en zo zelfstandig mogelijk te werk gaat. Voorbeelden van dat
actief en zelfstandig leren zijn dat de cursisten zelf gebruiksregels moeten afleiden uit grammaticale voorbeelden
en dat zij leren allerlei technieken en strategieën te hanteren bij de inoefening van de woordenschat en de vier
vaardigheden.
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Samenstelling en inhoud
Deel 1 van Así es bestaat, naast deze docentenhandeling die op de website is te vinden, uit de volgende
onderdelen: tekstboek, oefenboek (inclusief twee audio-cd’s) en sleutel. We gaan hierna op de samenstelling en
inhoud van elk van deze onderdelen in.

Tekstboek
Het tekstboek bestaat uit dertig lessen, verdeeld over zes modules van vijf lessen. Elke les bestaat uit de
volgende onderdelen:
• de communicatieve doelen van die les;
• uitgangsteksten in authentiek Spaans;
• de rubriek ¿Cómo se dice?, met belangrijke uitdrukkingen uit het dagelijks taalgebruik;
• een korte behandeling van een grammaticaal probleem;
• (vaak) extra idioom en spreekwoorden, grapjes en raadsels.

In het tekstboek zijn ook een grammaticaal overzicht en de alfabetische woordenlijsten Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans opgenomen.

Oefenboek
Het oefenboek bestaat eveneens uit dertig lessen, verdeeld over zes modules van vijf lessen. Bij elke module
hoort een checklist waarmee de cursisten hun kennis van de taalmiddelen van die module zelf kunnen checken,
en een repaso of herhalingsles over die module die op de website staat. 
De lessen in het oefenboek bevatten allerlei soorten oefeningen en opdrachten: luister- en spreekoefeningen,
leesoefeningen, schrijfoefeningen, oefeningen met de woordenschat en grammatica en opdrachten bij de
cultura-stukjes.
De oefeningen gaan uit van de Nederlandstalige leerder van het Spaans en hebben tot doel hem op een
systematische manier de taalmiddelen aan te leren en te leren gebruiken in allerlei situaties. In het oefenboek is
bij elke uitgangstekst van het tekstboek een lijst met nieuwe woorden opgenomen die de cursist helpen die
tekst te begrijpen. Verder staat bij elke oefening wat de cursisten moeten doen om die oefening te maken. In de
eerste drie modules (les 1 t/m 15) zijn deze instructies in het Spaans én in het Nederlands gegeven. Vanaf les 16
zijn ze volledig in het Spaans. 

Sleutel
In de sleutel staan de uitwerkingen van de oefeningen uit het oefenboek. Bij de spreekoefeningen staan meestal
suggesties of modeluitwerkingen van de oefeningen. Bovendien staan in de sleutel de complete teksten van de
luisteroefeningen.

Cd’s
Het luistermateriaal van Así es 1 bestaat uit:
• de uitgangsteksten van elke les, bijna altijd in de vorm van dialogen met een korte inleiding;
• per les één of meer extra luisterteksten met bijbehorende oefeningen.

Zowel de uitgangsteksten als de luisterteksten staan op twee audio-cd’s die in het oefenboek zijn opgenomen. 

Opbouw 

ABCD-model, checklists en repasos
De oefeningen van Así es 1 zijn opgebouwd volgens het ABCD-model. Aan de hand van de oefeningen van de
A-fase (de receptieve fase) oefenen de cursisten het leren begrijpen van de uitgangsteksten. Daarna leren de
cursisten in de B-fase (de reproductiefase) met de nieuwe woorden van die les te werken en de regels van de
grammatica te gebruiken. In de C-fase (de productiefase) staan nog geleide oefeningen die hen leren zelf in het
Spaans te spreken en te schrijven. In de D-fase of vrije fase, ten slotte, staan vrije spreek- en schrijfoefeningen
die van de cursisten vragen wat zij in de les hebben geleerd, toe te passen op hun eigen situatie. 
In het oefenboek is er na elke module een checklist opgenomen met daarin een overzicht van de taalmiddelen
die in deze module aan bod zijn gekomen. Deze kunnen de cursisten gebruiken om na te gaan of zij de
communicatieve doelen en bijbehorende taalmiddelen van die module beheersen. Ten slotte zijn er op de
website herhalingslessen (repasos) over de modules opgenomen waarmee de cursisten kunnen toetsen of zij de
leerstof van een bepaalde module beheersen. 
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Woordenschat 
De nieuwe woordenschat per les wordt steeds in woordenlijsten aangegeven. Aan deze woordenschat wordt in
oefeningen extra aandacht besteed, zodat de cursist de nieuwe woorden toepast in de spreek- en
schrijfoefeningen. 
Het is overigens goed om de cursisten de woorden van die les expliciet te laten leren en die woorden regelmatig
te overhoren, zodat ze voldoende aandacht krijgen. Hoewel de manier van leren per cursist zal verschillen,
weten we uit onderzoek dat gespreid en herhaald leren voor veel cursisten goed werkt. Kort gezegd komt dit
erop neer dat er niet te veel woorden ineens moeten worden geleerd en dat herhaald leren, dus bijvoorbeeld
elke dag een klein beetje, veel beter werkt dan alle woorden in een keer.
Voor de woordenschat is ook de ¿Cómo se dice?-rubriek onder de uitgangsteksten van het tekstboek van
belang. Daarin zijn belangrijke uitdrukkingen te vinden die de cursisten in de vrijere spreek- en schrijfoefeningen
nodig hebben. Bovendien zijn nogal eens bij spreekoefeningen listas de apoyo opgenomen om de cursisten
extra steun bij de woordenschat te bieden. 

Grammatica
De grammatica wordt contrastief aangeboden, dat wil zeggen dat we uitgaan van de moeilijkheden die
Nederlandstalige cursisten hebben met het Spaans. De volgorde van aanbieding van de grammaticale
onderwerpen wordt bepaald door de communicatieve doelen van de les. Dit betekent dat we die grammaticale
onderwerpen aanbieden die nodig zijn om de communicatieve doelen te bereiken, in de verwervingsvolgorde die
zich in onze jarenlange ervaring als het meest handzaam heeft getoond. 
In het tekstboek behandelen we dus in elke les de grammatica die van belang is voor de doelen van die les. Aan
de hand van enkele voorbeeldzinnen moeten de cursisten zelf gebruiksregels afleiden. Door deze inductieve
aanpak kunnen zij deze regels beter leren en onthouden en die regels dan gemakkelijker toepassen in de
oefeningen. We verwijzen overigens bij elk grammaticaal stukje in het tekstboek en bij de desbetreffende
oefeningen in het oefenboek naar het grammaticaoverzicht achter in het tekstboek. De cursisten kunnen daarin
alles nog eens nakijken aan de hand van andere voorbeelden met een duidelijke uitleg in het Nederlands.
Bij de grammaticaoefeningen hebben we niet alleen invuloefeningen opgenomen die erop gericht zijn één of
meer grammaticale items te oefenen, maar ook bijvoorbeeld vertaaloefeningen van het Nederlands naar het
Spaans. In deze oefeningen worden meerdere items tegelijk en in een wat vrijere context geoefend. Vaak zijn
dergelijke oefeningen ook een goede grammaticale voorbereiding op de spreek- en schrijfoefeningen.

Vaardigheden: symbolen 
De oefeningen in luistervaardigheid zijn te herkennen aan het . De oefeningen in gespreksvaardigheid zijn
aan het begin van een les nog gestuurd maar worden naar het einde van een les vrijer. 
Bij de oefeningen waarbij de cursisten moeten samenwerken, staat het . Ook lees- en schrijfvaardigheid
worden geoefend, hoewel niet in elke les. Bij een aantal oefeningen is het te vinden, hetgeen betekent dat
de cursisten de uitwerking van deze oefening kunnen opnemen in een persoonlijk taalportfolio. 

Luisteroefeningen
Het luistermateriaal van Así es 1 bestaat voor elke les uit de uitgangsteksten, bijna altijd in de vorm van dialogen
met een korte inleiding, en daarnaast uit één of meer extra luisterteksten met bijbehorende oefeningen.
Uitgangsteksten en teksten van de luisteroefeningen staan op audio-cd’s. Het is aan te raden de cursisten met
dit luistermateriaal vaak thuis te laten oefenen. 
De luistervaardigheidsoefeningen variëren van globaal tekstbegrip tot meer gedetailleerd begrip van de tekst en
van bepaalde uitdrukkingen of woorden. Alle teksten van de luisteroefeningen staan in de sleutel afgedrukt.

Spreekoefeningen
De spreekoefeningen gaan van heel gestuurd (midden in de les) naar vrij (naar het einde van de les toe). De
spreekoefeningen worden meestal voorbereid door de ¿Cómo se dice?-rubriek in het tekstboek en een ¿Cómo
se dice?-oefening die vraagt naar een aantal belangrijke taalmiddelen uit de teksten. Er zijn allerlei soorten
spreekoefeningen: vraag-antwoordoefeningen, geleide dialogen waarbij de cursisten aan de hand van een
voorbeelddialoog andere dialogen moeten invullen, pijltjesdialogen die van de ene rol naar de andere verwijzen,
rollenkaarten die achter in het oefenboek per rol zijn geordend en waarbij de cursisten afzonderlijk hun rol
moeten invullen zonder de rol van de ander te zien, open spreekoefeningen met nog maar weinig aanwijzingen
en discussies. Meestal stellen wij voor om de spreekoefeningen eerst in groepjes van twee of soms meer
cursisten te laten uitvoeren. We doen dat, omdat in kleine groepjes de spreekdrempel lager ligt en cursisten
beter naar elkaar kunnen luisteren. Daarna, als u dat nodig vindt, kunt u nog enkele groepjes voor de klas laten
spelen. Om te variëren, kunt u ook bij groepjes van twee een derde cursist zetten die dan kan samenvatten wat
er is gezegd of die op bepaalde aspecten van vorm of inhoud kan letten. 
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Leesoefeningen
Leesvaardigheid krijgt in Así es 1 wat minder aandacht dan luisteren en spreken, maar we hebben in een aantal
lessen leesteksten met bijbehorende oefeningen opgenomen. Die dienen om globaal en gedetailleerd
tekstbegrip te toetsen en vooral om leesstrategieën als contextgebruik, ‘skimmen’ en ‘scannen’ te oefenen.
Overigens zijn de meeste cultuurstukjes ook leesoefeningen waarbij de vragen over de tekst uitmonden in
gespreksvaardigheid over het onderwerp van die tekst.

Schrijfoefeningen
Schrijfvaardigheid komt ook, hoewel wat minder, aan bod. De oefeningen in schrijfvaardigheid zijn vaak aan het
einde van de les te vinden en vragen de cursist meestal korte teksten als brieven, e-mails en informatieve
teksten over een bepaald onderwerp te schrijven. Door de voorgaande oefeningen van de les zijn deze
schrijfoefeningen goed voorbereid, en gezien de immer krappe lestijd ligt het voor de hand dat u deze
oefeningen als huiswerk laat maken. Wat betreft de beoordeling van de schrijfoefeningen verdient het
aanbeveling om de cursisten regelmatig elkaar feedback te laten geven op inhoud en vorm van de teksten. U
kunt daarna deze teksten nog innemen om uw oordeel te geven. Vaak zijn de uitwerkingen van schrijfoefeningen
portfolio-opdrachten (zie hierna). 

Cultuur
Aan de cultuur van Spanje en Spaans Amerika wordt in elke les aandacht besteed in een cultuurstukje en een
daarbij behorende oefening. Dit onderdeel, dat herkenbaar is aan het , bevat informatie over allerlei
aspecten van kennis van land en volk (KLV) van Spanje en Latijns-Amerika. Die informatie is te vinden in korte
leesteksten, overzichten en authentiek materiaal in de vorm van grafieken en (verwijzingen naar) websites. Naast
authentiek tekstmateriaal is er in Así es 1 overigens ook veel authentiek beeldmateriaal te vinden uit Spanje en
Latijns-Amerika, zoals foto’s, advertenties, opschriften en grafieken. Ook die geven veel informatie; benut die
dus om meer te vertellen over KLV. 

Europees Referentiekader, niveau van beheersing en portfolio-opdrachten 
Tot welk niveau van beheersing van het Spaans brengt Así es 1 uw cursisten? Als zij de zes modules hebben
doorgewerkt en de aangeboden taalmiddelen hebben leren gebruiken in de vier vaardigheden luisteren, spreken,
lezen en schrijven, dan hebben zij Niveau A2 (= basisgebruiker) van het Europees Referentiekader (ERK) voor
het Leren van Talen bereikt. Voor verdere informatie over dit ERK verwijzen wij naar de volgende website:
http://www.europeestaalportfolio.nl/ 
en voor de Spaanse versie daarvan naar: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_03.htm#39. 
Ook op de website www.wolters-noordhoff.nl/asies vindt u nog wat meer informatie over ‘portfolio-leren’. 
In veel lessen van Así es 1 zijn portfolio-opdrachten te vinden, die de cursisten kunnen gebruiken als bewijslast
om het niveau dat zij bereikt hebben, te onderbouwen.

Errata bij de eerste oplage van de tweede druk (2007)
Deze fouten zullen bij de tweede oplage worden hersteld.
• Bij de eerste oplage is er een fout geslopen in de nummering van de cd. De introductie is nummer 1, nummer

2 is nummer 1 enzovoort. Laat de cursisten in beide boeken deze nummers veranderen om zo verwarring te
voorkomen.

• Het kaartje van Zuid-Amerika is abusievelijk niet in het tekstboek (binnenzijde achterflap) opgenomen. Het
kaartje is achter in deze handleiding opgenomen (bladzijde 97).

• De cultuurtekst van les 25 op pagina 168 (oefening 15) is ook abusievelijk niet opgenomen.
• In les 17 is vanaf oefening 12 foutief doorgenummerd. 
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1 ¡HOLA! | 11

Módulo 1 ¿Dónde?

1 ¡Hola!

Tekstboek
De communicatieve doelen van de les zijn:
1 elkaar begroeten,
2 met elkaar kennismaken en
3 afscheid nemen. 

De uitgangsteksten van de les bestaan uit drie dialogen waarin Spaanssprekenden elkaar op een formele manier
begroeten en met elkaar kennismaken. In de teksten komen de persoonlijke voornaamwoorden yo en usted
voor. Bij de vervoeging van ser staan die voornaamwoorden met opzet niet vermeld om te vermijden dat de
cursisten ze van het begin af aan foutief gaan gebruiken. U kunt vanzelfsprekend zelf op grond van uw ervaring
beslissen wanneer u ze geeft. Wij introduceren ze pas als de cursisten spontaan het werkwoord kunnen
gebruiken zonder naar een persoonlijk voornaamwoord te gaan zoeken. 

De ¿Cómo se dice? omvat formules voor begroeting, kennismaking en afscheid. Wijs uw cursisten ook op het
gebruik van perdone om de aandacht te trekken. We gaan er verder op in bij oefening 6.

Bij de vervoeging van ser wordt telkens de letter met de klemtoon onderstreept. We vragen naar het verschil
tussen de vormen in het Spaans en die in het Nederlands om de cursisten te laten achterhalen dat in het
Spaans de persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp gewoonlijk niet worden gebruikt, met uitzondering van
usted. 

We presenteren daarna de vormen van het bepaald en onbepaald lidwoord en stellen een vraag over de
samentrekking van de + el tot del; het antwoord daarop moeten de cursisten uit de eerste uitgangstekst kunnen
halen.

Het alfabet wordt in zijn geheel afgedrukt en ingesproken. U kunt dat alfabet ook oplezen en de cursisten laten
herhalen om ze te laten wennen aan de naam en de uitspraak van de verschillende letters. Ze zullen die nog
vaak nodig hebben bij het spellen van letters, bijvoorbeeld bij het reserveren van een kamer in een hotel.

Er staan twee Spaanse visitekaartjes afgedrukt in het tekstboek en één bij oefening 13. Duidelijk wordt hoe in
Spaanssprekende landen officieel steeds twee achternamen worden gebruikt.

Oefenboek
In het oefenboek oefenen we op de communicatieve doelen en het gebruik van ser daarbij, op de uitspraak
(klemtoon) en op de schrijfwijze (geschreven accentteken). 

Gebruik de dialogen uit het tekstboek ook steeds als luisteroefeningen. Vraag steeds het tekstboek dicht te
laten en laat de cursisten eerst een keer luisteren naar de drie dialogen. Met deze eerste oefening van elke les
kunt u de cursisten laten controleren of zij de tekst verstaan en begrepen hebben.

Laat de drie dialogen opnieuw horen om de cursisten te leren heel precies te luisteren. Bedoeling is dat zij zelf
ontdekken welke letters anders uitgesproken worden. Bedenk dat cursisten alles wat ze zelf doen, beter zullen
onthouden, en alles wat ze alleen maar van u horen eerder zullen vergeten.

2 Escucha

1 Escucha y contesta
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In de eerste les beperken we ons tot de uitspraak en hebben we het nog niet over klemtoon of schrijfwijze.
Om een overzicht te krijgen van de verschillen in uitspraak beginnen we met een ‘quiz’.
Laat de cursisten de tweede kolom invullen. Zij kennen zeker een aantal Spaanse woorden en bekende namen.
Om hen te helpen, zijn bij sommige woorden al enkele letters gegeven. In de meeste gevallen spreken ze die
ook ongeveer uit zoals in het Spaans. Op deze wijze maken we duidelijk dat de uitspraak van het Spaans niet
zo moeilijk is.
Bij het corrigeren van de tweede kolom kunt u natuurlijk extra uitleg geven.
Daarna kunt u in de vierde kolom de klanken invullen. Bij de letter v hebben we twee voorbeelden gegeven: één
met de v aan het begin van het woord (nr. 23) en één met de v tussen twee klinkers (nr. 24).

1 U kunt deze woorden meteen hardop laten lezen door cursisten die al eerder wat aan Spaans gedaan
hebben. Maar corrigeer dan ook onmiddellijk de uitspraakfouten. Wij hebben liever dat de cursisten eerst
naar de opname luisteren, en daarna de woorden nazeggen.

2 De meeste cursisten zijn erg geïnteresseerd in de Spaanse cultuur en weten vaak vrij veel van Spanje of
Spaans Amerika. Ze vinden het dus ook prettig daarover te kunnen praten. Tevens geeft het u de
gelegenheid uw cursisten wat beter te leren kennen.

We keren terug naar de uitgangstekst en geven de cursisten eerst de tijd om de dialogen te bestuderen met
behulp van de woordenlijst. U zult wel enige uitleg moeten geven over het niet gebruiken van het persoonlijk
voornaamwoord als onderwerp in het Spaans: zie daarvoor soy met de vertaling ‘ik ben’ en wijs op het verschil
met de Nederlandse vertaling.
Na het bestuderen van de dialogen gaat het tekstboek dicht voor het deel combina van deze oefening. Om die
oefening niet te ingewikkeld te maken, hebben we ze opgesplitst in twee delen.
Het doel van de oefening is tekstbegrip en adequaat reageren. Doe de oefening eerst klassikaal zodat u foute
uitspraak onmiddellijk kunt corrigeren. Daarna kunnen de cursisten de oefening in groepjes van twee mondeling
herhalen. Laat ze ook van rol wisselen.

Enkele vragen bij de ¿Cómo se dice?-uitdrukkingen in het tekstboek, inclusief de uitdrukkingen die in de drie
dialogen voorkomen. Leg uit dat het gebruik van hola heel populair is: het wordt nu ook gebruikt tezamen met
een tweede begroeting in formele situaties, zoals in de eerste dialoog van deze les, buenas (dat de hele dag
door kan worden gebruikt) en buenos días, buenas tardes/noches.

Een oefening in het gebruik van het bepaald en onbepaald lidwoord. Laat de oefening eerst individueel doen en
controleer later. Schenk speciaal aandacht aan de combinatie van el/un met día en verwijs naar paragraaf 9, nr.
1-3 van het grammaticaoverzicht over de vormen van het lidwoord.

Een korte oefening over de vervoeging van het onregelmatige werkwoord ser. Vraag steeds de vormen te
vertalen naar het Nederlands. 

Een oefening in de vorm van zes korte gesprekjes met lichte variaties op de uitgangsdialogen om de tot nu toe
behandelde taalmiddelen over begroeting, vormen van ser en estar, enzovoort in een passende context te leren
gebruiken. Vraag bij een antwoord van een cursist steeds aan een andere cursist of het goed is en herhaal met
het oog op de uitspraak. 

9 Rellena

8 Ordena

7 Completa

6 Contesta

5 Relaciona

4 Escucha y repite

3 Rellena
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Laat eerst twee cursisten de dialoog hardop voorlezen en verbeter zo nodig de uitspraak. Daarna in groepjes
van twee laten werken en tot slot een korte controle op juiste invulling en uitspraak door hardop voor te lezen.

Een luisteroefening met varianten op de uitgangstekst. Laat de cursisten eerst de vragen bekijken alvorens de
tekst te laten horen, zodat ze gericht kunnen luisteren. De vragen betreffen tijd (1), personen (2 en 3) en plaats
(4) van handeling.

De rollenkaarten staan achter in het boek en bestaan uit dialogen tussen meestal twee maar soms meer
cursisten. Cursist 1 heeft rollenkaart A voor zich en cursist 2 rollenkaart B. De rollenkaarten staan op
verschillende plaatsen, zodat de cursisten elkaars rollen niet kunnen zien. De volgorde van de dialoog wordt
door nummers aangegeven. Bij dit rollenspel gaat het om twee heel korte gesprekjes tussen twee mensen op
een beurs in Málaga, waarbij alle communicatieve doelen van deze les aan bod komen: de cursisten moeten
leren begroeten, een gesprek aanknopen, zich voorstellen en kennismaken met anderen, vragen stellen en
afscheid nemen. Laat eerst twee aan twee oefenen. Loop rond en neem notitie van de moeilijkheden en fouten
die u hoort. Bespreek dan de problemen en laat daarna enkele groepjes het rollenspel nogmaals uitvoeren.
Vraag de andere cursisten aan te geven of de uitgevoerde gesprekjes correct zijn qua grammatica en uitspraak.
Geef zo nodig nog vanuit uzelf feedback hierover.

De vragen gaan in op de achternamen van Spanjaarden/Spaans-Amerikanen die anders zijn dan bij ons: eerst
de naam van de vader en dan van de moeder.

Deze heel korte oefening is nog geleid (C-fase) en de cursisten spelen nog andere personen. Een laatste
voorbereiding op de volledig vrije oefening 15 (D-fase).

Laat cursisten werken in groepjes van 3-4 en korte gesprekjes voeren waarin ze elkaar begroeten, zich
voorstellen, vragen aan de ander wie zij/hij is en afscheid nemen. Laat enkele voorbeelden voordragen en vraag
andere cursisten feedback te geven op hoe dat wordt gedaan. Geef zo nodig aanvullingen en correcties. 

15 Habla

14 Pregunta y contesta

13 Lee y contesta

12 Habla

11 Escucha

10 Lee y habla
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14 | 2 ¿QUÉ TAL?

2 ¿Qué tal?

Tekstboek 
De communicatieve doelen van de les zijn:
1 begroeten,
2 zeggen waar je werkt/studeert,
3 waar je vandaan komt en
4 welke talen je spreekt.

De les begint met twee informele kennismakingsgesprekjes, waarin meteen vormen van het werkwoord ser
worden herhaald. In beide gesprekjes komen de eerste regelmatige werkwoorden, namelijk die op –ar, aan bod. 
We geven na de gesprekjes de vervoeging van de werkwoorden op –ar en we vragen aan de hand van een
voorbeeldzin naar vorm en plaats van de ontkenning in het Spaans. 

In ¿Cómo se dice? staan belangrijke extra taalmiddelen voor de hiervoor genoemde communicatieve doelen en
datzelfde geldt voor de lugares de trabajo en de profesiones die extra woordenschat over werk en beroep geven. 

De idea is een trabalengua of ‘tongbreker’, zoals er zoveel in het Spaans zijn, en dient om de uitspraak van de
tongpunt-r te oefenen. 

Maak ook gebruik van de identiteitskaart op pagina 17 en vergelijk deze met identiteitsbewijzen bij ons.
De foto van de Patio de los leones kan worden gebruikt om al een beetje informatie te geven over het Alhambra
en de Arabieren in Spanje.

Oefenboek

Laat de eerste dialoog beluisteren met het boek dicht. U kunt de cursisten twee aan twee laten werken, maar u
kunt de oefening ook klassikaal doen.
Daarna krijgen ze de tijd om de dialoog te bestuderen. In de tekst hanteren we het meest gebruikte Holanda in
plaats van de officiële benaming Países Bajos. Wijs ook op het gebruik van kleine letters bij nationaliteiten en
talen (belga, español).

Een nuttige oefening over het gebruik van het lidwoord, want veel cursisten vinden dit moeilijk en blijven lang
fouten maken. Geef hun ook enkele regels als houvast. Bijvoorbeeld: geen lidwoord bij ser + beroep/
nationaliteit. 

Een korte oefening over de vormen van twee regelmatige werkwoorden, trabajar en estudiar, en van het
onregelmatige werkwoord ser. Laat de cursisten eerst individueel de vormen invullen en laat dan enkele
cursisten hardop het rijtje voorlezen. Vraag aan medecursisten of de uitspraak correct is, laat hen verbeteren en
bevestig daarna zelf nog de correcte uitspraak. Laat de cursisten tot slot de uitspraakregels nog eens herhalen
en verwijs naar paragraaf 8 van het grammaticaoverzicht.

overzicht.

De plaatsing van de ontkenning no, die anders is dan in het Nederlands, wordt hier geoefend in vraagzinnen
met de ik- en jij-vormen van ser en de twee regelmatige werkwoorden die eerder in oefening 3 aan bod zijn
gekomen.

Oefening om de vormen ser en werkwoorden op –ar te herhalen.

5 Rellena

4 Contesta

3 Escribe

2 Rellena

1 Escucha y relaciona
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In deze dialogen gaat het erom het werkwoord ser vlot te leren gebruiken in combinatie met de vraagwoorden
quién, qué en de dónde. 
A: Hier gaat het om het vlot oplezen van de beide dialogen, de eerste in de usted-vorm en de tweede in de tú-

vorm. 
B: Daarna wordt eerst de combinatie met usted geoefend zoals in de eerste dialoog.
C: Vervolgens wordt de combinatie met tú geoefend zoals in de tweede dialoog.

Dit is een combinatieoefening over beroepen en plaatsen waar diegene die dat beroep heeft, werkt. De woorden
die de cursisten nog niet kennen, zijn tamelijk transparant en de betekenis ervan zal gemakkelijk af te leiden zijn.
Zo leren ze meteen al een nuttige strategie toepassen, namelijk gebruikmaken van hun voorkennis van andere
talen. Als de cursisten de betekenis van sommige woorden niet meteen begrijpen, geef dan niet onmiddellijk de
vertaling, maar spoor ze aan om gaan te zoeken in wat ze weten van het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
Laat de combinaties hardop lezen en corrigeer uitspraakfouten.

A: In de luisteroefening worden nieuwe woorden gebruikt (peruana, argentino, mexicano), maar het zijn tamelijk
transparante woorden, dus die zullen geen problemen opleveren. Vraag aan de cursisten de tabel in het
Nederlands in te vullen; u kunt daarna nog de Spaanse woorden op het bord schrijven.

B: Alle begroetingsvormen zijn inmiddels in les 1 en 2 voorgekomen.

Maak de cursisten duidelijk dat deze oefening op basis van de ¿Cómo se dice? uit het tekstboek een
spreekoefening is en geen schriftelijke vertaaloefening. U kunt de oefening eerst klassikaal doen en daarna twee
aan twee laten inoefenen of andersom.

Bij dit rollenspel (rollenkaarten A en B achter in het oefenboek) gaat het om een gesprekje tussen twee cursisten
van een zomercursus. De vier communicatieve doelen van deze les komen allemaal aan bod. 

Deze oefening is een vrije oefening op alle doelen van deze les. Indien nodig, kunt u zelf het voorbeeld geven en
de oefening eerst met een cursist voordoen. De oefening geeft de cursisten de mogelijkheid meer te vertellen of
meer in detail te treden. Houd het enthousiasme wel binnen de perken, want het raadplegen van de
woordenlijsten of het woordenboek leidt bij beginners meestal tot foute constructies.

Laat hardop voorlezen: het gaat alleen om de uitspraak en niet om de betekenis van de woorden. Laat andere
cursisten degene die opleest, corrigeren en wees heel precies in de juiste uitspraak van de letters.

Deze oefening bestaat uit vier onderdelen.
A: Eerst negen namen waarbij de cursisten de juiste klemtoon moeten onderstrepen.
B: Dan de gebruiksregel afleiden.
C: Daarna een oefening om het geleerde in praktijk te brengen. Laat cursisten elkaar corrigeren en vraag steeds

om aan te geven waarom de klemtoon daar valt.
D: Laat nu de gebruiksregel voor de uitzonderingen die een accentteken krijgen, formuleren en verwijs nog naar

het grammaticaal overzicht van paragraaf 8.

13 Escucha

12 Lee

11 Habla

10 Habla

9 Habla

8 Escucha

7 Relaciona

6 Habla
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Dit cultuurstukje geeft niet alleen veel informatie over de wereldtaal Spaans (vragen 1-3), maar bevat ook heel
veel transparante woorden (vragen 4 en 5).
Vraag 4: laat de cursisten steeds aangeven hoe ze de betekenis van een bepaald woord hebben achterhaald
(strategie: gebruikmaken van de rol van voorkennis uit andere talen en de context van het woord).
Vraag 5: de conclusie luidt dat je bij het lezen en beluisteren van teksten in het Spaans steeds systematisch je
voorkennis en de context moet gebruiken. 

14 Lee y contesta
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3 ¿Dónde?

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 vragen/zeggen waar iets is,
2 vragen/zeggen of het ver is en
3 bedanken en hierop reageren.

De uitgangsteksten zijn twee gesprekjes. In het eerste gesprekje vraagt Sra. Álvarez waar een bakker en een
bank te vinden zijn. Daarbij wordt hay geïntroduceerd en hebben we de eerste telwoorden nodig. Samen met de
eerste meervoudsvormen en plaatsaanduidingen worden de vormen en het gebruik van hay in het oefenboek
ingeoefend. In het tweede gesprekje vraagt een toerist naar een bank. Genoemd wordt een telebanco, een
mooie aanleiding om iets te vertellen over dit fenomeen dat al net zo gebruikelijk is als bij ons. Het wordt ook
cajero automático genoemd.

In de ¿Cómo se dice? staan twee vragen met de vraagwoorden ¿Cúantos, –as? en hay en de bijbehorende
antwoorden met hay + telwoorden 1 tot en met 5. 

Wat betreft de grammaticale items in deze les: 
1 de telwoorden 1-5: wijs de cursisten op het gebruik van un/una als bepaald lidwoord vóór een zelfstandig

naamwoord; 
2 de meervoudsvorming van woorden op een klinker: we behandelen alleen maar de meervoudsvorming van

woorden op een klinker;
3 hay: de vraag gaat over het begrip ‘bepaald’ versus ‘onbepaald’: leg zo nodig uit wat die term inhoudt door

te vragen: ‘Weet je welke bank of bakkerij is bedoeld?’ en wijs erop dat geteld nog niet bepaald is.
4 ¿Cuántos?/¿Cuántas?: (NB Wijs op het accentteken bij vraagwoorden.) de vraag betreft de concordantie

tussen cuánto en het woord, de woorden die daar achter staan of waarnaar verwezen wordt. Wijs de
cursisten, als ze de vraag niet meteen kunnen beantwoorden, op het verschil in geslacht en aantal tussen
banco en panaderías, wat gevolgen heeft voor de vorm van cuánto.

De kleine foto op bladzijde 18 (Se hacen todo tipo de cartas…) kan gebruikt worden als leesoefening. Waarover
gaat het? Welke woorden herken je?
Bij de foto van de openingsuren van Correos kan de docent vragen wat de cursist opvalt (open tot 20.30 u!). 

De betekenis van het spreekwoord ‘al pan, pan, y al vino, vino’ zal voor zich spreken. Wij zeggen: ‘Noem het
beestje bij zijn naam’. 

Oefenboek

Deze keer geen vragen maar een samenvatting met (kleine) fouten daarin. Laat de cursisten eerst beide dialogen
beluisteren en daarna de beide samenvattingen corrigeren. Vraag steeds wat er in de tekst stond.

Oefening waarin de woordenschat van de les en ¿Cómo se dice? aan de orde komen. Voor telebanco bestaat
ook de algemene term cajero automático. 

A gaat over expresiones de cortesía ofwel beleefdheidsfrases uit deze les.
B herhaalt uitdrukkingen uit les 1.

Oefening over telwoorden 1-5 en meervoudsvorming op –s. Let erop dat Correos dus niet verandert en Oficina
wel.

4 Completa

3 Reacciona

2 Rellena

1 Escucha y corrige

Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



Voor deze oefening moeten de cursisten de telwoorden, het meervoud en hay kennen. Leg ook de betekenis
van bueno uit dat vaak als stopwoordje wordt gebruikt om een zin mee te beginnen.
Let op de vormen van un/una. Maak zo nodig eerst nog met de hele groep een voorbeeld van een dialoog met
een mannelijk woord.

Deze oefening vereist twee stappen: de vertaling van de plaatsaanduidingen en het in de juiste context
invoegen. Er is steeds maar één mogelijkheid. We herhalen en passant twee voorzetsels uit de vorige les: en en
de.

Deze oefening combineert wat in de oefeningen 5 en 6 afzonderlijk is geleerd (zeggen waar zich iets bevindt met
behulp van hay en plaatsaanduidingen) met een nieuw element, het zelfstandig gebruik van uno/una.

Luisteroefening die nauw aansluit bij de uitgangstekst. Er komen wat nieuwe uitdrukkingen voor
plaatsaanduidingen in het tweede gesprekje voor: a la izquierda, enfrente de. 

Voorbereiding van de vrije spreekoefeningen. U kunt deze oefening zo nodig eerst schriftelijk en dan mondeling
laten doen, maar misschien lukt het ook meteen mondeling.

Bij dit rollenspel waarin alle communicatieve doelen van deze les aan bod komen (rollenkaarten A en B achter in
het oefenboek) is A op zoek naar een geldautomaat en B wijst haar/hem de weg. B moet in twee gevallen está
gebruiken, wat pas wordt uitgelegd in les 4, maar al wel in bod is gekomen in de uitdrukking está lejos van de
uitgangstekst. 

Deze vrijere oefening is voorbereid door oefening 9 en 10 en als die goed zijn gegaan, moeten de cursisten zich
kunnen redden met wat ze al kennen. We hebben ter ondersteuning nog enkele belangrijke woorden als extra
woordenschat gegeven.

� Extra suggestie
De informatie op de plattegrond biedt veel nieuwe interessante woorden en dat geldt ook voor de señales de
interés. De cursisten kunnen de meeste woorden afleiden. U kunt ze een handje helpen, maar laat ze eerst zelf
nadenken en gebruikmaken van hun voorkennis en de symbolen. 

Vertel de cursisten dat het er niet om gaat letterlijk te vertalen! De hoofdzaken begrijpen is voldoende om de
vragen 1 en 2 te beantwoorden! 
Vraag 3 vraagt om zowel een Spaanse als een Spaans-Amerikaanse krant op internet te bekijken. 
Interessante sites van Spaanse kranten zijn te benaderen via el quiosco virtual
(http://www.upv.es/ymas/quioscoc.html) waarin een aantal bekende en minder bekende Spaanse kranten te
vinden zijn, maar ze kunnen ook rechtstreeks worden benaderd.
We geven hier een aantal sites van Spaanse kranten:
• http://www.elpais.com
• http://www.elmundo.es
• http://www.elperiodico.com
• http://www.abc.es
• http://www.lavanguardia.es

12 Lee y contesta

11 Habla

10 Habla

9 ¿Cómo se dice?

8 Escucha

7 Habla

6 Rellena

5 Habla
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Spaanse en Spaans-Amerikaanse kranten kunnen ook via de zoekmachine van het Centro Virtual Cervantes
(www.cervantes.es) worden gevonden. Doorklikken vanuit de índice naar de medios de comunicación en dan
diarios y periódicos. Hier kan men kiezen uit kranten van Spanje en de Spaans-Amerikaanse landen.
Het gaat er in dit stadium alleen om de koppen van het nieuws van die dag te begrijpen. De cursisten zullen niet
alle woorden begrijpen, maar als ze na enkele lessen Spaans al koppen en een stukje tekst in een Spaanse
krant kunnen begrijpen, dan zal dit zeker motiverend werken.
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20 | 4 ¿ESTÁ MUY LEJOS?

4 ¿Está muy lejos?

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 hoeveelheden aangeven en
2 zeggen/vragen waar iemand/iets zich bevindt.

De twee gesprekjes van de uitgangstekst spelen zich af in San Sebastián (op bladzijde 21 staat een foto van het
bekende La Concha in San Sebastián).
In de twee gesprekjes van deze les presenteren we een nieuw item: estar. Het is al even aan bod geweest in de
vorige les. Estar bij een bepaald onderwerp staat tegenover hay bij een onbepaald onderwerp (zie de vorige les),
is een zelfstandig werkwoord en wordt gebruikt om aan te geven waar iets of iemand zich bevindt.

In de ¿Cómo se dice? komen aan bod:
1 uitdrukkingen om de aandacht te trekken (oye, oiga en por favor) dan wel als inleiding om iets te vragen en
2 está cerca als aanvulling op está lejos dat al in de vorige les te vinden was.

Wat betreft grammatica gaan we verder met de meervoudsvorming, maar nu van zelfstandige naamwoorden op
een medeklinker. Wijs cursisten op het toevoegen dan wel het weglaten van het geschreven accentteken. 
De vervoeging van de presente van estar is onregelmatig, niet alleen vanwege de eerste persoon enkelvoud,
maar ook vanwege het accentteken op de uitgang. We hebben enkele zinnetjes met estar en
plaatsaanduidingen weergegeven om de cursist de vergelijking te laten maken met hay. We breiden ten slotte de
plaatsaanduidingen van de vorige les nog wat uit onder ¿dónde? (2).

De idea no son todos los que están, ni están todos lo que son is een mooie combinatie van de twee
werkwoorden ser en estar. Daag de cursisten uit een adequate vertaling te geven.

De foto op bladzijde 21 onderaan is van de bekende baai La Concha in San Sebastián. De docent kan wat meer
vertellen over deze badplaats in Baskenland.

Oefenboek

A: Laat de cursisten eerst de beweringen lezen en laat hen dan luisteren naar het gesprekje ¿Está muy lejos?.
B: Laat hen daarna de beweringen corrigeren met de juiste versie in het Spaans.

A: Als de cursisten de tekst en de woordenschat bestudeerd hebben, gaat het tekstboek dicht en beginnen ze
met deze vrij eenvoudige combinatieoefening. Hiervoor moeten ze wel de betekenis van de woorden kennen. 

B: De vertaling vragen lijkt misschien overbodig, maar we vragen die toch om twee redenen: door het
combineren van woorden is het soms nodig de vertaling aan te passen én we willen vermijden dat cursisten
gaan gokken.

Dit soort woordraadsels zullen we vaker aanbieden om op een speelse manier de aandacht te vestigen op
belangrijke woorden.

Deze oefening lijkt eenvoudiger dan hij is.

4 Rellena

3 Busca

2 Combina

1 ¿Verdad o mentira?
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� Extra suggestie
Voer een kort gesprekje om de vormen van estar nog meer in te slijpen, bijvoorbeeld door te vragen aan de
cursisten waar een bepaalde persoon of voorwerp zich in het leslokaal bevindt. Plaatsaanduidingen die kunnen
worden gebruikt zijn die uit deze of de vorige les: al lado de, enfrente, a la derecha, a la izquierda, detrás de,
delante de, cerca de, en …, enzovoort. 

De oefening pas maken nadat de tweede dialoog en ¿Cómo se dice? zijn bestudeerd. Uiteraard geen tekstboek
gebruiken.

Om te weten welke woorden niet bij elkaar passen, moeten de cursisten de betekenis van de woorden weten. 

In deze oefening worden belangrijke werkwoorden herhaald die in de eerste en in de tweede les aan bod zijn
geweest: werkwoorden op –ar, hay en estar.

Laat de cursisten bij elke zin nog eens uitleggen waarom ze hay dan wel estar moeten gebruiken.

Wijs de cursisten op het gebruik van de ontkenning vóór het werkwoord.

Luisteroefening die parallel loopt met de uitgangstekst.

Een spreekoefening waarbij de cursisten de voorzetsels en bijwoorden van plaats moeten gebruiken: naast,
tussen, links van, tegenover…
De tekening geeft u ook de mogelijkheid vragen te stellen om woordenschat te herhalen of uit te breiden.

� Extra suggestie
U kunt deze oefening natuurlijk aanpassen aan de plaatselijke situatie en vragen waar het station of een bekend
warenhuis ligt.

Een rollenspel (zie rollenkaarten achter in het oefenboek) waarin wordt geoefend hoe je vraagt naar / zegt waar
iets zich bevindt. Zowel estar als hay komen aan bod in combinatie met de plaatsaanduidingen die de cursist
zal kennen. 

Om de vragen te kunnen beantwoorden, moeten de cursisten goed lezen wat er staat. 

� Extra suggestie
Knoop er een eenvoudig gesprekje aan vast over het (openbaar) vervoer in ons land. Enige vragen die zouden
moeten kunnen worden beantwoord: 
• Y en Bélgica/Holanda ¿Qué es más rápido, el autobus o el tren?
• ¿Qué prefieres tú para ir de una ciudad a otra?
• ¿Hay un tren de alta velocidad en Holanda/Bélgica?

13 Lee y contesta

12 Habla

11 Contesta

10 Escucha

9 Habla

8 Completa

7 Completa las frases

6 Busca

5 ¿Cómo se dice?
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A: Oefening over de schrijfwijze van die letters die vaak problemen geven. Indien u het een nuttige oefening
voor uw cursisten vindt, geef dan elke les enkele woorden met spellingproblemen, ook woorden die de
cursisten al kennen, zoals cuando, cuatro, quince, quien, catorce, coche…

B: Wellicht zijn er cursisten die enkele namen en kunstwerken kennen. Geef hun anders wat hulp en licht ook
een en ander toe. Het is een mooie gelegenheid om in te gaan op KLV.

14 Escucha y rellena

Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



5 ESTE ES JAIME | 23

5 Este es Jaime

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 iemand voorstellen,
2 vertellen over waar je woont of werkt en 3) vertellen over je beroep. 

Het gesprek in de uitgangstekst speelt zich af in een bar in Granada waar jongelui elkaar ontmoeten in een
situatie waarin uw cursisten ook terecht kunnen komen als ze in Spanje zijn en Spanjaarden ontmoeten. Het
gesprek geeft de gelegenheid om ook te leren hoe je anderen moet voorstellen en hoe je vertelt over wonen en
werken.

In de ¿Cómo se dice? komen extra uitdrukkingen aan bod die met de eerder genoemde communicatieve doelen
te maken hebben, maar dan gecombineerd met een aanwijzend voornaamwoord.

Wat de grammatica betreft: nadat we al eerder de vervoeging van de presente de indicativo van de regelmatige
werkwoorden op –ar hebben gepresenteerd, breiden we de werkwoorden in deze les uit met dezelfde tijd van de
werkwoorden op –er en –ir. We stellen er een opdracht en een vraag bij om de cursist te laten nadenken over
overeenkomsten en verschillen tussen deze twee groepen van werkwoorden en de rol van de klemtoon daarin.
Ook bieden we de vervoeging van hacer aan, waarvan alleen de eerste persoon enkelvoud onregelmatig is. Een
ander onderdeel van de grammatica is een overzichtje van de vormen van este (zie voor voorbeelden de
uitgangstekst en de ¿Cómo se dice?). Wijs uw cursisten op esto dat je zelfstandig gebruikt en als je niet
specifiek naar een mannelijk of vrouwelijk woord wilt verwijzen, bijvoorbeeld: Esto no es así. 

De extra woordenschat in het tekstboek geeft nog wat meer beroepen die de cursisten bij de oefeningen
kunnen gebruiken. 

Het spreekwoord van de idea sluit ook aan bij trabajo en is een doordenker. 

� Extra suggesties
U kunt iets meer vertellen over de beroemde operazangeres Montserrat Caballé maar u kunt de cursisten ook
via internet informatie over haar laten opzoeken.
In Spanje geeft men minder vaak namen van vreemde origine dan bij ons. Meer informatie vindt men op deze
website: http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
De cursisten kunnen ook zelf kijken welke namen het populairst zijn.

Oefenboek

De luisteroefening is dit keer een combinatie van luisteren en zinnen maken. De cursisten moeten uit de vier
kolommen kiezen om adequate zinnen te maken. 

Nog een combinatieoefening, maar nu om te leren welke combinaties van werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden en bijwoorden er mogelijk zijn. De vertaling dient om de betekenis van deze combinaties beter te
laten onthouden.

� Extra suggestie
Laat de cursisten deze combinaties op henzelf van toepassing maken (Aprendo rápido, enzovoort) dan wel aan
medecursisten vragen stellen (¿Aprendes rápido?).

Een oefening over de samenstelling van woorden. We hebben woorden gekozen die in de vorige lessen al aan
bod zijn gekomen, zodat de oplossingen geen problemen zullen opleveren. Ook hier vragen we naar de vertaling
om de woorden samen met de betekenis te laten opslaan. 

3 Completa

2 Combina

1 Escucha y combina
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Om te weten welke woorden niet bij elkaar passen, moeten de cursisten de betekenis van de woorden weten.

De oefening is bedoeld om vaste combinaties van woorden uit de tekst op te vragen en te leren. We helpen de
cursisten nog een handje door de eerste letter van het woord te geven.

De eerste oefening van drie ter voorbereiding van de spreekoefeningen 9, 11 en 13. Het gaat om de
werkwoorden van deze les (werkwoorden op –er, –ir, en het onregelmatige werkwoord hacer) en om een
herhaling van estar. Het is bijzonder belangrijk dat de cursisten leren de werkwoorden automatisch goed te
vervoegen. We beginnen in deze oefening met de losse vormen van de personen, waarvan er bij elk werkwoord
een is gegeven.

De tweede oefening over de werkwoordsvormen, maar nu in een communicatieve context van een vraaggesprek
tussen twee personen. 

In deze derde oefening over de werkwoorden, een vertaaloefening over studeren, wonen en vrije tijd, oefenen
we vooral met de eerste persoon van werkwoorden die later nodig zijn voor oefening 13. 

Het rollenspel gaat over hoe je een vriend met wie je een flat deelt, voorstelt aan je Spaanse vrienden. Alle
communicatieve doelen van deze les komen aan bod, maar nog wel geleid.

Een oefening over een belangrijke communicatiestrategie, namelijk leren omschrijven. We geven de
omschrijvingen van de beroepen die moeten worden geraden. Niet alle woorden zullen bekend zijn, maar dat
hoeft niet. Laat een van de cursisten steeds een omschrijving oplezen en iedereen opschrijven om welk beroep
het gaat. Behandel daarna klassikaal wie de meeste beroepen heeft geraden. Loop nog wat woordenschat van
deze oefening door en laat de cursisten onbekende woorden zelf uit de context en hun voorkennis afleiden.

Deze oefening bouwt voort op de vorige maar we draaien het nu om: de cursisten nemen een beroep uit de lijst
in gedachten en de anderen moeten zien te achterhalen om welk beroep het gaat. Dat kan door efficiënte
vragen te stellen die met sí of no kunnen worden beantwoord. Geef zo nodig wat voorbeelden van vragen als
¿Trabajas en un hospital/oficina/hotel/al aire libre? ¿Ganas mucho/poco dinero?, enzovoort.

Een mooie luisteroefening als uitbreiding op de beroepen en studies die al aan bod zijn gekomen. De oefening
zal geen problemen opleveren, maar loop zo nodig nog even specifieke woorden door als de tabel is ingevuld. 

Een vrije oefening over de persoonlijke werk- en studieomstandigheden van uw cursisten. Maak er een leuk
open gesprek van waarbij ieder aan bod kan komen en kan vertellen wat zij/hij voor werk dan wel studie doet.

13 Habla

12 Escucha

11 Habla

10 Busca

9 Habla

8 Traduce

7 Completa

6 Completa

5 Completa

4 Busca
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Toetsing Módulo 1 (lessen 1-5) 
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze eerste module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 
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Módulo 2 En España

6 El tren para Sevilla

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 vertrek- en aankomsttijden vragen/zeggen en
2 prijs vragen.

Dat zijn nuttige doelen die ook in andere situaties kunnen worden gebruikt (bus, vliegtuig, boot, reisagentschap).

In de uitgangstekst van deze les bevinden we ons samen met Frans, een Belgische jongen, op het station van
Osuna in Andalucía. Aan het loket vraagt hij naar de trein naar Sevilla. 
We introduceren de telwoorden van 6 tot en met 15 en tijdsaanduidingen zoals een bepaald uur van de dag.

In de tip komt de verschillende dagindeling van Spanjaarden aan bod. U kunt daar wat meer over vertellen door
in te gaan op de horario partido of jornada partida, de werkdag met een lange onderbreking ’s middags om het
middageten te gebruiken en eventueel een middagdutje of siesta te doen. Bedrijven proberen steeds meer de
horario continuo of horario intensivo zonder lange middagpauze in te voeren, maar dat lukt nog niet zo erg.

Nieuwe werkwoorden zijn de onregelmatige werkwoorden ir en salir die samen met de kloktijden in deze les
zullen worden ingeoefend, zodat de cursisten aan het einde van dit gedeelte kunnen vertellen waar ze vandaan
komen en waar ze (gewoonlijk) naartoe gaan, met welk vervoermiddel en op welke tijden. 

In de ¿Cómo se dice? staan nog wat meer uitdrukkingen die met reizen te maken hebben, zoals informeren hoe
laat de bus en van welk perron de trein vertrekt, als ook vragen naar een treinticket en hoe iemand reist.

De idea bestaat uit een raadsel. Gezien het thema van deze les moeten de cursisten het gemakkelijk kunnen
oplossen. Dit soort adivinanzas of raadspelletjes is een leuke methode om te leren spelen met taal. Daag de
cursisten uit om er zelf ook een te bedenken. Laat ze deze de volgende les aan elkaar doorgeven.

Oefenboek

Laat de uitgangsdialoog beluisteren en toets daarna of de cursisten de tekst hebben begrepen door hen vragen
en antwoorden juist te laten combineren. Doe dat klassikaal, zodat u de uitspraak en intonatie kunt corrigeren.

Een oefening over de correcte klemtoon aan de hand van namen van steden en landen. Gebruik de cd als
voorbeeld of laat cursisten hardop lezen. Vraag steeds aan de cursisten of de uitspraak goed is en laat hen
eerst elkaar controleren voordat u zelf corrigeert. Verwijs nog naar paragraaf 8 van het grammaticaoverzicht.

De eerste oefening op tweeklanken en het plaatsen van een accentteken. Deze oefening geeft de docent de
gelegenheid om dit probleem te behandelen in de les. Eerst moeten de cursisten horen waar de klemtoon
gelegd wordt, iets waarmee in elke klas verschillende cursisten moeilijkheden hebben. En dan moeten ze
beslissen of ze een accentteken hoeven te schrijven of niet. Laat de cursisten ook uitleggen waarom ze een
accentteken plaatsen.

3 Escucha

2 Lee

1 Escucha y ordena

26 | 6 EL TREN PARA SEVILLA Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



6 EL TREN PARA SEVILLA | 27

Woordenschatoefening over enkele veelvoorkomende reacties in het Spaans die in de uitgangstekst staan.

Oefening met belangrijke woorden van deze les die in een andere context moeten worden ingevuld. Laat eerst
individueel of in groepjes van twee werken en daarna klassikaal controleren. Let op de uitspraak en intonatie, en
corrigeer onmiddellijk.

Inoefenen van telwoorden en enkele belangrijke constructies zoals ¿Cuánto vale…? en Son + telwoord + euros. 

Luisteroefening die aansluit bij de dialoog uit het tekstboek. Niet zo moeilijk, zodat we nu de vragen in het
Spaans kunnen beantwoorden.

Inoefenen van de kloktijden en nuttige constructies zoals llegar en a + de tijden van aankomst.

Oefening over transportmiddelen, bestemmingen en kloktijden. Laat de cursisten twee aan twee werken: de een
stelt de vragen, de ander antwoordt. Daarna van rol wisselen.

Oefening over de vormen van de werkwoorden ir en salir en de woordenschat met betrekking tot reizen:
bestemmingen, vervoermiddelen en kloktijden. 

Deze oefening bouwt voort op de vorige. Laat twee aan twee werken en de dialoogjes invullen.

Hiermee toetsen we kennis van belangrijke uitdrukkingen uit de uitgangstekst en de ¿Cómo se dice? uit het
tekstboek, zodat de cursisten die gemakkelijk kunnen gebruiken in de spreekoefeningen 14 en 16.

‘Galgje’ met de woorden over reizen. Het is een creatieve manier om de woordkennis over ‘reizen’ te toetsen.
We geven twee voorbeelden.

Het rollenspel gaat uiteraard over reizen, maar sluit nog nauw aan bij de uitgangstekst. Beide communicatieve
doelen van deze les worden ruimschoots geoefend.

14 Habla

13 Busca

12 ¿Cómo se dice?

11 Pregunta y contesta 

10 Rellena

9 Pregunta y contesta 

8 Explica

7 Escucha y contesta

6 Habla

5 Rellena

4 Busca
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Leesoefening met behulp van de internetsite van Renfe, de Spaanse spoorwegen. Het gaat om drie
bestemmingen en de vragen
1 of je die kunt bereiken,
2 met wat voor trein,
3 hoe vaak per dag en
4 hoeveel een kaartje kost.

Een mooie aanleiding om nog wat meer te vertellen over vervoer en verkeer in Spanje, maar u kunt dat ook
bewaren tot het cultuurstukje (oefening 17).

Vrije spreekoefening. De cursisten oefenen twee aan twee als reiziger en loketbediende met vragen/antwoorden
over bestemming (Valencia), enkel of retour, vertrektijden, nummer van de trein enzovoort. Het treinkaartje bevat
de nodige informatie over uren, klasse, zitplaats, rokers of niet, en prijs. Deze informatie moeten de cursisten
verwerken in hun conversatie. 

Het cultuurstukje gaat verder in op Renfe en de soort treinen. De vragen beogen zo veel mogelijk interactie in de
doeltaal te bewerkstelligen. Maak er een klassengesprek van en vraag zo veel mogelijk door of speel vragen
door.

NB In de eerste oplage van de tweede druk is abusievelijk geen foto van de AVE opgenomen maar van een
andere trein.

17 Lee y comenta

16 Habla

15 Busca
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7 ¿Dónde quedamos?

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 telefoneren,
2 tijd en plaats afspreken en
3 vragen wie er (nog meer) komt.

In de uitgangstekst van deze les is Frans in Sevilla aangekomen en maakt een afspraak met zijn vriend Alberto.
Het werkwoord quedar wordt vaak daarvoor gebruikt. Naast dit werkwoord presenteren we ook de
onregelmatige werkwoorden saber en venir. In het telefoongesprek komen verder de taalmiddelen die je nodig
hebt om een telefoongesprek te voeren, aan bod. 

In de ¿Cómo se dice? staan nog meer uitdrukkingen die te maken hebben met afspraken maken en tijden
waarop. 

De woordenschat bij deze les gaat over tijden van de dag en week (¿Cuándo?) en over plaatsen waar je heen
kunt gaan (¿Adónde?).

De idea is een lijst met Maria-namen en afkortingen daarvan. Vertel er zelf wat meer bij, hoe andere meisjes- en
jongensnamen zijn ontstaan en worden afgekort: bijvoorbeeld Pepe, Pepita van José, Paco en Paquita van
Francisco/Francisca. 

De foto is die van de Torre de Oro in Sevilla aan de oever van de Guadalquivir, de enige bevaarbare (tot aan
Sevilla) rivier van Spanje. Deze toren dateert uit de dertiende eeuw en maakte vroeger deel uit van de Moorse
stadswallen Reales Alcazares. Vanuit hier vertrokken de schepen naar Zuid-Amerika en kwamen ook weer
binnen, rijk beladen met allerlei goederen uit de koloniën. De Torre de Oro dient nu als maritiem museum. 

Oefenboek

Bied de uitgangsdialoog als luisteroefening aan en laat de oefenboeken met de woordenlijst dicht, introduceer
de situatie en laat de cursisten twee keer luisteren. Met het tweede deel van de oefening kunt u nagaan wat ze
begrepen hebben en waar er nog problemen zijn. Stel de cursisten gerust: we verwachten niet dat ze dit
allemaal meteen goed doen. Stel de oefening voor als een uitdaging!
Daarna kunnen de cursisten de tekst bestuderen met behulp van de woordenlijst.

Uitspraakoefening met Spaanse voornamen. De namen zijn zo gekozen dat er in elke naam een moeilijkheid zit.
Deze oefening is ook op cd opgenomen.
U kunt uw cursisten ook vragen wat de meisjesnamen zijn.
Extra informatie:
• Ook in Spanje komen dubbele voornamen voor: José Antonio, José María. De laatste jaren echter minder.
• Veel meisjesnamen zijn, zoals we in het tekstboek hebben gezien, verkortingen van een María de …: Pilar,

Mercedes.
• Ook in Spanje worden voornamen afgekort. U kunt de cursisten laten raden van welke naam dit de verkorte

vorm is: Pili (Pilar), Merche (Mercedes), Juanjo (Juan José), enzovoort.

Oefening over de schrijfwijze van bepaalde klanken die problemen kunnen opleveren voor Nederlandstaligen.
Veel cursisten blijven de schrijfwijze van deze klanken moeilijk vinden. 
U kunt, los van deze oefening, regelmatig de schrijfwijze van deze klanken herhalen door een dictee met
bekende en onbekende woorden te geven.

3 Escucha y rellena

2 Lee

1 Escucha y combina
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Oefening gebaseerd op de ¿Cómo se dice? van het tekstboek en op de uitgangstekst. Deze oefening geeft u
ook de gelegenheid op enkele moeilijkheden te wijzen: ser + telwoord, quedar en dergelijke.

Oefening over de vraagwoorden. Laat de oefening schriftelijk maken, want er worden gemakkelijk schrijffouten
gemaakt. Wijs op het gebruik van het geschreven accentteken op de vraagwoorden, en wel op de
beklemtoonde lettergreep!

Een oefening over de onregelmatige werkwoorden ir, venir en saber. 
Tip: vraag geregeld naar de vervoeging van de werkwoorden, want het kunnen vervoegen van zowel regelmatige
als onregelmatige werkwoorden is heel belangrijk voor alle taalvaardigheden.

De cursisten worden met opzet op verschillende manieren aangesproken (met tú, usted en in het meervoud) om
hen te laten oefenen met de verschillende personen en bijbehorende uitgangen van het werkwoord. Doe de
oefening mondeling en klassikaal. Indien het niet vlot loopt, is het nuttig de oefening individueel schriftelijk te
laten maken.

Inoefenen van tijdsbepalingen en de werkwoorden ir, quedar en venir.
U kunt wat uitleg geven over la Gran vía (belangrijke straat met bioscopen in het centrum van Madrid), het late
uur waarop Spanjaarden naar de film gaan en over Isabel la Católica.

Luisteroefening. De belangrijkste taaluitingen van deze les komen hierin voor. De woordenschat van deze
oefening zal weinig problemen opleveren: Concierto de pop is een nieuwe term maar is vrij transparant en
Palacio de Deportes zal waarschijnlijk iets moeilijker te begrijpen zijn, maar met wat hulp lukt dat ook wel.

Nog een oefening gebaseerd op de ¿Cómo se dice? van het tekstboek en op de uitgangstekst, ook om de
volgende spreekoefeningen (11 en 12) voor te bereiden. Laat de cursisten even nadenken over de taalfuncties
van deze oefening en neem daarna de oefening klassikaal door.

Dit rollenspel oefent de communicatieve doelen van deze les en zal, als u de cursisten de vorige oefeningen
hebt laten maken, weinig problemen opleveren. Laat eerst twee aan twee werken en dan nog een of twee
groepjes klassikaal het rollenspel uitvoeren. Vraag de cursisten goed te luisteren of de twee het goed doen en
laat hen fouten in uitspraak en grammatica aangeven en verbeteren, zo nodig met uw hulp. 

Spreekoefening. Laat de cursisten twee aan twee werken en het telefoongesprek voorbereiden. Om de opdracht
nog realistischer te maken, kunt u de cursisten concrete namen van het hotel, de stad en de plaats van de
afspraak laten kiezen. 

Leesoefening bij de afgedrukte Oferta comercial. Geef eventueel wat hulp want er zitten enkele moeilijke
beweringen tussen (1 en 7 bijvoorbeeld). Loop ook de woordenschat nog even door. 

13 Lee

12 Habla

11 Habla

10 ¿Cómo se dice?

9 Escucha

8 Habla

7 Contesta

6 Completa

5 Rellena

4 ¿Cómo se dice?
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Deze tekst biedt culturele informatie, namelijk over de uitgaanscultuur van Spaanse jongeren. De tekst is wat
langer, maar hoeft lang niet in zijn geheel begrepen te worden. De vragen gaan natuurlijk over de inhoud, maar
zijn tegelijkertijd bedoeld om een gesprek met de cursisten uit te lokken over onze (andere?) gewoonten. Vraag
dus ook door naar de eigen gewoonten van de cursisten.

14 Lee y comenta
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8 Dígame

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 telefoneren,
2 zeggen wat je van plan bent te gaan doen en
3 datum, dag en tijdstip aangeven. 

In deze les staan twee telefoongesprekken die het belangrijkste idioom introduceren. In tegenstelling tot de
vorige les is het eerste gesprek formeel, het tweede overigens informeel. De uitdrukkingen die nodig zijn voor
een telefoongesprek worden nog eens herhaald.

Wat de grammatica betreft, kunt u eventueel aandacht besteden aan het gebruik van het lidwoord in het Spaans
dat anders is dan in het Nederlands, zoals in: Tenemos billete de avión para el día quince. Verwijs hiervoor naar
paragraaf 12 van het grammaticaoverzicht.
We leren verder hoe we toekomst uit kunnen drukken, namelijk met ir a + infinitief. Ook zien we in de tweede
dialoog tener gebruikt worden, waarvan de vervoeging van de presente de indicativo staat afgedrukt in het
tekstboek, alsmede de telwoorden tot 30. Zie ook paragraaf 31 van het grammaticaoverzicht.

De idea geeft enkele voorbeelden van SMS-taal in het Spaans. Voor meer voorbeelden verwijzen wij naar
Spaans in je pocket, ook een uitgave van Wolters-Noordhoff. 

Oefenboek

Luisteroefening uitgaande van de uitgangsteksten met toetsing van begrip in de vorm van goed-fout-
beweringen (A) die in B moeten worden gecorrigeerd.
Daarna kunnen de cursisten de tekst bestuderen met behulp van de woordenlijst. 

Na het beluisteren en bestuderen van de tekst met behulp van de woordenlijst is deze oefening een goede test:
laat correcte combinaties maken en vraag de betekenis in het Nederlands. U kunt de oefening individueel laten
maken, maar het kan ook in tweetallen of klassikaal.

Nieuwe zinnen, maar wel met woorden/uitdrukkingen uit de tekst om die te laten vastleggen in het geheugen en
ze later beter te kunnen gebruiken. 

Hardop lezen. De bedoeling is de telwoorden in te oefenen, en dit doen we door optelsommen te maken. Laat
cursisten eerst elkaar controleren met telkens de vraag: ¿Es correcto? Sí/no en hen dan de optelsom te laten
herhalen. 

Nog een oefening met de telwoorden. Deze keer schriftelijk, met aandacht voor de correcte spelling. 

Oefening over veelgebruikte reacties. Eerst bestuderen de cursisten de ¿Cómo se dice? in het tekstboek. Doe
dan de oefening met het tekstboek dicht.
Indien u dat wenst, kunt u dit nog uitbreiden met andere zinvolle uitdrukkingen zoals Repita por favor, Hable
más despacio, por favor.

6 ¿Cómo se dice?

5 Completa

4 Lee y completa

3 Traduce al español

2 Combina

1 ¿Verdad o mentira?
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Korte oefening over de vormen van tener en de onregelmatige werkwoorden die de cursisten al kennen.
Voor de persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp kunt u verwijzen naar paragraaf 35 en 36 van het
grammaticaoverzicht.

Eenvoudige oefening over de toekomende tijd met ir a + infinitief. Laat de oefening schriftelijk doen en
controleer of de vormen correct zijn. (Het voorzetsel a wordt soms vergeten.)

Oefening over kloktijden en de werkwoorden venir en tener. Omdat het belangrijk is dat de cursisten zonder
problemen de werkwoordsvormen en kloktijden mondeling kunnen gebruiken, kunt u zo nodig nog wat
voorbeelden van andere persoonsvormen en kloktijden toevoegen waarmee ze nog meer kunnen oefenen.

Rollenspel met het oog op de communicatieve doelen van de les: aan bod komen hoe je een telefoongesprek
voert, kloktijden en werkwoordsvormen van ir, venir, estar en llegar. Laat eerst twee aan twee werken en dan
nog een of twee groepjes klassikaal het rollenspel uitvoeren. Vraag de cursisten goed te luisteren of de twee het
goed doen en laat hen fouten in uitspraak en grammatica aangeven en verbeteren, zo nodig met uw hulp. 

Luisteroefening. Laat de cursisten heel geconcentreerd luisteren om de ontbrekende woorden te kunnen
opschrijven. Daarna nog eens beluisteren en de goed-fout-vragen laten beantwoorden.

Deze spreekoefening is nog geleid door de inleidingen van elke zin en bereidt zo voor op oefeningen 13 en 14.

Het tweede rollenspel. Dat zal weinig problemen opleveren, want het is goed voorbereid. Laat eerst twee aan
twee werken en dan nog een of twee groepjes klassikaal het rollenspel uitvoeren. Vraag de cursisten goed te
luisteren of de twee het goed doen en laat hen fouten in uitspraak en grammatica aangeven en verbeteren, zo
nodig met uw hulp.

Heel vrije oefening met verschillende mogelijkheden waarin de cursisten proberen met hun medecursist een
concrete afspraak te maken. Laat eerst twee aan twee werken en dan nog een of twee groepjes klassikaal
enkele alternatieven uitvoeren. Vraag de cursisten goed te luisteren of de twee het goed doen en laat hen fouten
in uitspraak en grammatica aangeven en verbeteren, zo nodig met uw hulp. 

In het cultuurstukje besteden we aandacht aan Granada en het Alhambra. De foto bij het cultuurstukje is die van
het Alhambra.

� Extra suggestie
Aan u om te vertellen over het Generalife met zijn mooie tuinen, de dichter Federico García Lorca en de
componist Manuel de Falla. Een stukje van een gedicht van de dichter of enkele minuten muziek van de
componist (bijv. uit Noches en los jardines de España) kunnen voor de juiste sfeer zorgen. We geven hier wat
meer informatie om u op weg te helpen.
Federico García Lorca werd geboren in 1898 in Fuente Vaqueros in de buurt van Granada, waar hij overigens
een groot deel van zijn leven woonde en waar nu nog zijn huis is te vinden in het Parque de Lorca. U kunt

15 Lee y comenta

14 Habla

13 Habla

12 Habla

11 Escucha y completa las frases 

10 Habla

9 Habla

8 Haz frases

7 Completa las frases
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ingaan op zijn vele werken die hem wereldberoemd maakten en nu nog gelezen en uitgevoerd worden, het
rondreizend theatergezelschap La Barraca waarmee hij in de jaren dertig rondtrok en zijn voorliefde voor de
folklore en poëzie van Andalusië, hoe hij aan zijn einde kwam, vermoord door de nationalisten aan het begin van
de Burgeroorlog.
Manuel de Falla is de beroemdste componist van Spanje, die leefde van 1876-1946. Zijn oeuvre is niet zo
uitgebreid maar wel heel aansprekend. Hij is beïnvloed door de Andalusische volksmuziek en door componisten
als Debussy, Ravel en zijn landgenoten Granados, Albéniz en Turina. In 1939 vestigde hij zich in Argentinië en
stierf daar. Later is zijn stoffelijk overschot naar Spanje overgebracht. 
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9 Quisiera una habitación

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 telefoneren,
2 een kamer reserveren en
3 je naam kunnen spellen. 

In de uitgangstekst van deze les belt Fernando Garrido naar een hotel om een kamer voor zijn vrienden Erik en
Marianne van Wyck te reserveren. De foto op bladzijde 32 is die van het bekende hotel Alhambra Palace in
Granada. 

De onregelmatige werkwoorden poder en querer komen in de uitgangstekst aan bod en de vervoeging van deze
beide werkwoorden staat onder de tekst. 

In de ¿Cómo se dice? staan allerlei uitdrukkingen in verband met het reserveren van een kamer.

De extra woordenschat betreft de dagen van de week en de tientallen van de telwoorden tot en met 110.

In de idea komen allerlei soorten logies aan bod. U kunt er wat dieper op ingaan, met name op het verschil
tussen hotel en hostal (= eenvoudig hotel, met maximaal drie sterren), residencia (= pension zonder restaurant)
en parador (= luxe hotel, vaak in historisch gebouw). Wat dat laatste betreft, kunt u vertellen dat de paradores te
vinden zijn op de website https://www.parador.es. Er bestaat ook een vereniging Amigos de los paradores die,
als je daar lid van bent, korting geeft op de vaak schitterende paradores. Hun website is
https://www.parador.es/castellano/amigos/amigos.jsp.

Oefenboek

Na het beluisteren van de opname kunnen de cursisten deze samenvatting aanvullen met de ontbrekende
woorden. Laat ze daarna de tekst bestuderen met behulp van de woordenlijst.
De constructie ¿En qué puedo servirle? beschouwen we als vocabulaire; u moet de grammaticale constructie
dan ook nog niet uitleggen.

Met deze oefening maken de cursisten nuttige combinaties. Om zeker te zijn dat ze alles goed hebben
begrepen, vragen we ook de vertaling.

Oefening om werkwoorden te herhalen.

� Extra suggestie
Laat de cursisten zinnetjes maken met deze werkwoorden en andere woorden die zij kennen, bijvoorbeeld: Viajo
a España. Trabajo en una fábrica, enzovoort. Ze zullen al heel wat zinnetjes kunnen maken. U kunt er ook een
spelletje van maken: wie kan de langste zinnetjes maken met deze werkwoorden.

Oefening over werkwoorden met diftongering, maar ook voorzetsels en lidwoorden ontbreken!
Wijs op het gebruik van het lidwoord in zin 1: con el señor Garrido (grammaticaoverzicht paragraaf 10.1).

Een heel geleide oefening ter voorbereiding op de spreekoefeningen verder in deze les.

5 Traduce al español

4 Haz preguntas

3 Busca

2 Combina y traduce

1 Escucha y rellena
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Een kruiswoordraadsel op alle dagen van de week. Die zijn nodig om te telefoneren en een kamer te reserveren. 

Nog een geleide oefening die dient ter voorbereiding op de spreekoefening verder in deze les. We oefenen
nuttige woordenschat zoals de dagen van de week, de soorten kamers, de maaltijden en de telwoorden.

Je naam kunnen spellen bij officiële instanties of als je bijvoorbeeld een kamer reserveert, is heel belangrijk.
Daarom oefenen we dit door (A) een aantal Nederlandse en Vlaamse namen te laten spellen en (B) de cursisten
zelf hun naam te laten spellen. Indien de cursisten elkaars namen al kennen, wijzig de opdracht dan en laat ze
de naam van hun partner of moeder spellen.

Rollenspel gericht op de communicatieve doelen van de les. Werk twee aan twee. A is de klant en B de
receptioniste. Laat eerst twee aan twee werken en dan nog een of twee groepjes klassikaal het rollenspel
uitvoeren. Vraag de cursisten goed te luisteren of de twee het goed doen en laat hen fouten in uitspraak en
grammatica aangeven en verbeteren, zo nodig met uw hulp. 

We starten eerst met heel gedetailleerd luisteren (A) en controleren pas daarna het begrip van de tekst (B) door
te laten aangeven of de beweringen juist of onjuist zijn.

A: Het snel vinden van details in een tekst is een vaardigheid die je vaak nodig hebt. We noemen het dan ook
‘scannend lezen’, zoals een scanner in een ziekenhuis datgene laat zien waarnaar de dokter op zoek is. Laat
de cursisten op de Spaanse website zoeken:
(http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=3820) dan wel uit de
hierna opgenomen tekst de gevraagde gegevens zoeken.

Sobre el hotel
Gran complejo formado por un hotel de 4 estrellas y 3 edificios de apartamentos, en primera línea de mar, sobre la tranquila

playa de Puerto Naos y en mitad de una exótica plantación de plataneras. El Sol La Palma queda a 8 km de Los Llanos de

Aridane y a 35 km del aeropuerto y de Santa Cruz de la Palma. Construido e inaugurado en 1990.

11 Busca

10 Escucha

9 Habla

8 Deletrea

7 Habla

6 Completa
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Habitaciones
• 307 Habitaciones: 11 Junior Suites, 20 Superiores y 276

Habitaciones Dobles 

• Balcón/Terraza con vistas al mar o a la montaña 

• Baño con secador de pelo 

• Aire acondicionado 

• TV vía satélite 

• Teléfono directo 

• Minibar 

• Caja fuerte (con cargo)

• 163 Apartamentos, con detalles de la arquitectura

tradicional de un pueblo de las Canarias: 7 apartamentos

de 2 dormitorios, 110 de 1 dormitorio y 46 estudios 

• Terraza con o sin vistas al mar 

• Baño completamente equipado 

• Cocina con microondas, vitrocerámica, cafetera 

• TV vía satélite 

• Teléfono directo 

• Caja fuerte (con cargo)

Servicios e instalaciones
• Tiendas de souvenirs 

• Lavandería 

• Kiosco de prensa 

• Supermercado 

• Alquiler de coches 

• Venta de excursiones terrestres y marítimas guiadas 

• En los apartamentos se admiten perros hasta 20 kg 

• Facilidades para discapacitados

Puntos de interés
• Parque La Caldera de Taburiente 

• Observatorio Astrofísico

Restaurantes y bares
• Restaurante Los Tilos, con una selección de tapas y un

menú diario 

• Bar Playa y Bar Piscina, sirve comida rápida, gran

variedad de cócteles y bebidas 
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B: De betekenis van deze woorden zoeken, zal weinig problemen opleveren. Help de cursisten systematisch te
werk te gaan door de zogenoemde contextregels te gebruiken:
1 Wat voor soort woord is het? (zelfstandig naamwoord, werkwoord enz.)
2 Welk verband kun je leggen met woorden uit andere talen?
3 Wat kun je over de betekenis van het woord uit de rest van de zin opmaken?
4 Controleer of de gevonden betekenis in de rest van de zin past.

De cursist telefoneert naar het Alhambra Palace hotel in Granada om een kamer te reserveren en informatie te
vragen over het hotel en hoe de kamers zijn. Hierbij moet hij zijn naam kunnen spellen en zijn adres en
telefoonnummer kunnen geven.

� Extra suggestie
Om het reserveren van kamers in hotels en dergelijke nog beter te laten beklijven, kan de oefening worden
herhaald door naar een ander hotel te bellen en dus de gegevens te veranderen. 

Met de beknopte woordenschat en datgene wat in de leesoefening aan bod is gekomen, zal deze
schrijfoefening die de cursist in diens portfolio moet opnemen, waarschijnlijk geen problemen opleveren. Geef
zo nodig nog wat extra woordenschat en ga in op enkele conventies van brieven: datum, aanhef (let op dubbele
punt) en afsluiting. De e-mail wordt in Spanje en Latijns-Amerika net zoveel gebruikt als bij ons en heeft
nauwelijks andere conventies dan bij brieven.

13 Escribe

12 Reserva una habitación

• Bar Taburiente, con su Dúo Musical, ambiente distendido

y relajado

Ocio
• 2 Piscinas con vistas al mar y servicio de bar, sombrillas,

tumbonas y toallas (previo depósito)

• Programa de animación diurno: Gimnasia matutina, visita

al interior del hotel, visita guiada a nuestro propio

observatorio, talleres de cerámica, fotografía y enología 

• Mini Club (5 – 12 años; en verano) 

• Spa con varios tratamientos corporales incluyendo

exfoliación y ducha Vichy, tratamientos de belleza como

depilación con cera y tintes, jacuzzi y sauna (con cargo) 

• Gimnasio 

• Pista de tenis 

• Instalaciones para tiro con arco y carabina 

• Minigolf

• Billar 

• Tenis de mesa 

• Minibiblioteca 

• Música en vivo 

• Alquiler de bicicletas de montaña, rutas de senderismo,

practica de submarinismo o tirarse en parapente,

organizado a pocos metros del hotel

Salas de reuniones
• 4 Salas de reuniones y banquetes con capacidades de hasta

700 personas, y las mejores instalaciones de la zona para la

organización de todo tipo de eventos sociales,

profesionales, incentivos y grupos en general 

• Pantallas de proyección, Flip Charts, Micrófonos,

Proyectores 8mm/16mm, Retroproyectores, Proyector de

diapositivas (35 mm), Vídeo 

• Coffee breaks, almuerzos y cenas de trabajo, música en

vivo, montajes de banquetes y cócteles especiales en el

jardín, …
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10 Quisiera estudiar español

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 je inschrijven voor een cursus,
2 inlichtingen vragen,
3 een formulier begrijpen en invullen en
4 een verplichting aangeven. 

In deze les gaat iemand zich inschrijven voor een zomercursus Spaans in Salamanca. Deze bekende
universiteitstad wordt in de zomer overspoeld door cursisten die Spaans willen studeren. U kunt dus wat dieper
ingaan op onder andere:
• de rijke historie van Salamanca met zijn wereldberoemde Plaza Mayor;
• de universiteiten van deze stad en bekende docenten als Fray Luis de León (zijn standbeeld staat op de foto

op bladzijde 34 van het tekstboek, voor de beroemde gevel van de universiteit; hij zat tien jaar in de
gevangenis na een veroordeling door de Inquisitie en zei, toen hij zijn colleges hervatte: Cómo decíamos
ayer), en de dichter filosoof Miguel de Unamuno die als rector magnificus aftrad als protest tegen de opstand
van Franco;

• de vele taleninstituten – bekend is de vanuit Nederland opgezette Don Quijote – waar jaarlijks tienduizenden
buitenlandse cursisten Spaans leren.

Wat betreft de grammatica worden in deze les eerst zinnetjes met de equivalenten van ‘moeten’ aangeboden
(tener que, deber en hay) met een daarbij behorende vraag die u de gelegenheid geeft wat dieper op de
verschillen tussen deze vertalingen in te gaan (zie ook het grammaticaoverzicht van paragraaf 82). 
Daarna zien we de vervoeging van de wederkerende werkwoorden in het Spaans aan de hand van llamarse, dat
overigens in het Nederlands niet wederkerend is (u kunt hiervoor ook naar het grammaticaoverzicht van
paragraaf 44 verwijzen). Laat de cursisten de vraag naar de verschillende plaats van de wederkerende
voornaamwoorden al naargelang vervoegd werkwoord en infinitivo beantwoorden en verwijs naar het
grammaticaoverzicht van paragraaf 43. 

Tot slot vindt u de extra woordenschat estudiar die nodig is voor met name de spreekoefeningen van deze les. 

De idea is een doordenkertje van de bekende Spaanse dichter Antonio Machado dat goed aansluit bij deze les.
Laat de cursisten naar een adequate vertaling zoeken.

Oefenboek

Na het beluisteren van de uitgangstekst stellen we enkele vragen in het Spaans. Geef de cursisten daarna de
tijd om de tekst te bestuderen met behulp van de woordenlijst en zo nodig vragen te stellen.

Inoefenen van combinaties van werkwoorden met zelfstandige naamwoorden die belangrijk zijn voor de rest van
de les. We vragen de vertaling van de combinaties om die beter te laten beklijven. Wijs ook op het belang van
het leren van combinaties van woorden.

Een cloze-tekst of gatentekst waarin de werkwoorden en enkele andere woorden die in dit blok aan bod zijn
gekomen, moeten worden ingevuld. Het doel van de oefening is tweeledig: uit de context opmaken wat het
juiste werkwoord is én dat in de goede vorm zetten.

Een oefening over de vervoeging van de wederkerende werkwoorden en de plaats van de wederkerende

4 Completa

3 Completa

2 Combina

1 Escucha y contesta
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voornaamwoorden, een oefening ter voorbereiding op oefening 5. In de eerste kolom staan ze ervoor, in de
tweede en derde kolom erachter. Verwijs zo nodig nog eens naar het grammaticaoverzicht van paragraaf 43 en 44.

Eenvoudige schrijfoefening die voortbouwt op de vorige oefening. We hebben de verschillende constructies
wanneer je twee werkwoorden combineert, bij elkaar gezet. Veel cursisten gebruiken a waar het niet mag en
vergeten que.

Oefening over ¿Cómo se dice? en woordenschat van deze les. De vragen 9 en 10 vragen naar de vertalingen
van ‘moeten’. Verwijs naar paragraaf 82 van het grammaticaoverzicht.

Een nog heel geleide oefening die dient ter voorbereiding op de spreekoefeningen 10, 11 en 12 verder in deze les.

Een dubbele portie luisteroefeningen: A en B horen bij de eerste opname, C bij de tweede. Laat de cursisten
eerst alle vragen doorlezen, dan kunnen ze gericht luisteren.

Gecombineerde lees- en schrijfoefening waarbij de cursist eigen gegevens moet invullen. Licht nog wat
woordenschat toe, als dat nodig is, en let erop dat ze hun juiste namen invullen.

Een nog heel geleide spreekoefening, waarbij de rol van de secretaria is gegeven. Laat de cursisten twee aan
twee werken en van rol wisselen. Als deze oefening goed loopt, dan zijn de bouwstenen gelegd voor het
rollenspel (11) en de vrije spreekoefening (12). 

Een vrij lang rollenspel gericht op de communicatieve doelen van de les. Werk twee aan twee: A is de cursist en
B de receptioniste. Laat eerst twee aan twee werken en dan nog een of twee groepjes klassikaal het rollenspel
uitvoeren. Vraag de cursisten goed te luisteren of de twee het goed doen en laat hen fouten in uitspraak en
grammatica aangeven en verbeteren, zo nodig met uw hulp.

Vrije spreekoefening over drie verschillende situaties. Het is een moeilijker spreekoefening die als herhaling van
de vorige lessen dient. 

� Extra suggestie
U kunt zelf ook nog nieuwe situaties bedenken om de cursisten mee te laten oefenen.

Cultuurstukje en leesoefening. Vertel uw cursisten dat dit de originele folder is, niet vereenvoudigd voor
cursisten Spaans! U kunt ze ook in groepjes de vragen laten beantwoorden: dat stimuleert het zoeken en
verplicht hen tevens om de anderen te overtuigen dat ze het goede antwoord hebben. De vragen 7 en 8
betreffen de persoonlijke voorkeur en mening van de cursisten. Maak er een klein gesprekje in de doeltaal van
over hun ervaringen met en opvattingen over Spaans leren in eigen land en in Spanje. 

� Extra suggestie
In de folder staat veel nuttige woordenschat waar u ook nog aandacht aan kunt besteden.

13 Lee y comenta

12 Habla

11 Habla

10 Habla

9 Rellena

8 Escucha y contesta

7 Habla

6 ¿Cómo se dice?

5 Escribe
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Toetsing Módulo 2 lessen 6-10
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze tweede module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 
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Módulo 3 Vivo en …

11 Una casa de pueblo

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les betreffen:
1 aangeven in welke plaats je woont,
2 aangeven in wat voor soort huis je woont,
3 je huis of appartement beschrijven en
4 aangeven wat voor voorzieningen er zijn.

Het thema van les 11 is je woonplaats en hoe je woont, of dat nu in een huis of appartement is, een dorp of een
stad. We beginnen met de tegenstelling tussen iemand die in een oud huis in een dorp van de provincie
Salamanca woont en iemand die in een flat woont in de stad Salamanca. In de tekst is er sprake van ‘un pueblo
de Salamanca’. U kunt dit voorbeeld gebruiken om uit te leggen dat de meeste provincies in Spanje dezelfde
naam hebben als hun hoofdstad.

Wat grammatica betreft: om dingen met elkaar te kunnen vergelijken hebben we onder meer de vergrotende en
overtreffende trap nodig. En om aan te geven op welke verdieping we wonen, gebruiken we de numerales
ordinales ofwel rangtelwoorden, en hierbij sluit natuurlijk de afkapping (apócope) aan. 

In de ¿Cómo se dice? staan nog wat meer uitdrukkingen die met wonen te maken, zoals vertellen over waar je
zelf of je familie woont en wat voor huis je hebt en of dat huis een tuin heeft. Dit zijn zinnen die de cursisten
nodig hebben in de D-fase.

De idea is deze keer een bordje dat je vaak op huizen of andere gebouwen ziet staan.

NB In de eerste oplage van de tweede druk is abusievelijk de vocabulario genummerd, waardoor de nummering
niet meer klopt. 

Oefenboek

We bieden de twee uitgangsteksten afzonderlijk als luisteroefening aan, gevolgd door een
woordenschatoefening. Laat de cursisten dan eerst de nieuwe woordenschat bekijken. Na deze oefening
kunnen de cursisten dan de tekst bestuderen met de woordenlijst erbij. Leg nog even uit dat bijvoeglijke
naamwoorden die eindigen op –dor of –tor in het vrouwelijk een –a erbij krijgen: als voorbeeld kunt u de
cursisten vragen casa met acogedor te laten combineren: dat wordt dan casa acogedora. Omdat er in de
oefeningen van deze les vaak bijvoeglijke naamwoorden zullen worden gebruikt, is het nodig op de
concordantie te wijzen.
Op de trappen van vergelijking kunt u ingaan door de cursisten de vragen bij de voorbeelden van de
vergrotende, verkleinende en overtreffende trap te laten beantwoorden. Verwijs ook naar de paragrafen 26 en 27
van het grammaticaoverzicht.

Het herkennen van woorden en het maken van zinvolle combinaties wordt geoefend.

2 Combina y traduce

1 Escucha y rellena
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Laat de cursisten nu luisteren naar het tweede deel: Sheila beschrijft haar appartement in Salamanca.
Tegelijkertijd kunnen ze de tabel invullen. De meeste woorden zijn tamelijk transparant en zullen dan ook geen
problemen opleveren. Bovendien staan ze ook nog boven de tabel vermeld.
Wijs op de schrijfwijze van garaje en op het gebruik van taller voor garage in de betekenis van werkplaats in
tegenstelling tot de garaje in een huis.
In de tekst is sprake van zowel een salón als een sala de estar. Dit zijn vaak synoniemen, maar als het
huis/appartement vrij groot is, kan het over beide ruimten beschikken. De salón heeft dan vaak de functie van
comedor.
U kunt naar aanleiding van Vivo en un tercer piso al wijzen op de vormen van de rangtelwoorden en de apócope
en de cursisten de vraag hierover laten beantwoorden. Verwijs ook naar paragraaf 18 van het
grammaticaoverzicht. 

We oefenen enkele belangrijke woorden om je huis/flat te beschrijven. We geven nog wat extra woordenschat
die niet in het kruiswoordraadsel voorkomt.

Nuttige herhalingsoefening! Deze oefening herhaalt het gebruik van de werkwoorden estar, hay, ser en tener. We
hebben voor deze oefening gekozen omdat de cursisten deze werkwoorden nodig hebben om een flat/huis te
beschrijven en hier vaak fouten worden gemaakt. Vraag steeds naar het waarom bij keuzes zoals die tussen hay
versus estar en ser versus estar. 

Laat de cursisten eerst de trappen van vergelijking halen uit de voorbeelden die in het tekstboek staan. In deze
oefening over de vergrotende en verkleinende trap van vergelijking gaat het erom logische en correcte zinnen te
maken. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk, maar het belangrijkste is de vorming van de vergrotende trap
en de aandacht voor de concordantie!
De gedetailleerde tekeningen kunt u ook nog gebruiken om de woordenschat uit te breiden (sillón, cama, enz.).

Ook in deze oefening aandacht voor de concordantie tussen bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige
naamwoorden. Wijs de cursisten erop dat bij woorden met een accentteken in het enkelvoud (habitación) dat
accentteken in het meervoud overbodig wordt.

Een nog heel geleide spreekoefening met hierin een combinatie van de rangtelwoorden 1-5, enkele trappen van
vergelijking en de woordenschat met betrekking tot het huis. 

Deze oefening bouwt voort op de vorige, maar schenkt vooral aandacht aan apócope bij uno, bueno en tercero.
De oefeningen worden complexer omdat er naast de apócope ook nog de concordantie geoefend wordt. Voorts
worden de rangtelwoorden nog eens herhaald. 

Luisteroefening waarin hoofdzakelijk naar woorden wordt gevraagd die de cursisten al kennen. In deel B vragen
we naar de betekenis van enkele nieuwe zinnen. Deze woordenschat kunnen de cursisten in de vrije
spreekoefeningen gebruiken.

10 Escucha

9 Cambia

8 Habla

7 Haz frases

6 Compara

5 Rellena

4 Busca

3 Escucha
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Dit is de plattegrond van een recent gebouwd huis in een urbanización op 30 km van Madrid (uit El País
Semanal). We hebben de letters laten staan en geven u hierbij de verklaring die in het tijdschrift stond:
A salón comedor
B escaleras
C cocina
D hall
E aseo invitados
F dormitorio principal
G dormitorios
H cuartos de baño
I terraza

� Extra suggestie
Na de oefening kunt u uw cursisten ook in het Spaans vragen of er verschillen zijn tussen onze huizen en dit
Spaanse huis. (Moderne Spaanse huizen hebben meestal meerdere badkamers.)

Vertaaloefening om de vergrotende en overtreffende trap nog eens te oefenen met zinnen die al voorbereiden op
wat cursisten moeten kunnen uitdrukken in oefening 13.
Laat de cursisten eerst de ¿Cómo se dice?-rubriek bestuderen. U kunt de woordenschat over soorten huizen
nog uitbreiden voor wie dat nodig heeft bij de vrijere oefeningen, met mansión (herenhuis), villa, casa de campo,
cortijo, chalet adosado, estudio, ático, azotea, pent-house, casas adosadas, piso/casa unifamiliar.

A: U kunt deze oefening ook beginnen door de vragen aan uzelf te laten stellen. Geef alleen antwoord als de
vraag correct is. Laat daarna de cursisten twee aan twee oefenen met de vragen van A. Bij zin 6 kunt u de
constructie ¿Cuál es el/la + sustantivo? geven. 

B: Nu zijn de rollen omgedraaid en vertelt de cursist over haar/zijn huis of appartement. 

� Extra suggestie
U kunt eventueel van het laatste gedeelte (B) van deze oefening een klassikale luisteroefening maken door
enkele cursisten te laten vertellen hoe het huis van de ander of van haar-/hemzelf eruit ziet en de anderen dit te
laten navertellen in het Nederlands. 

Laat bij het lezen van deze tekst zo nodig onbekende woorden uit de context afleiden met behulp van
aanwijzingen over de manier waarop de cursisten achter de betekenis van een onbekend woord kunnen komen:
via het soort woord (bijvoorbeeld zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord of bijwoord), via de
functie van het woord in de zin (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp) en via de betekenis van de rest van de
zin.
Stel daarna de vragen en maak er een open gesprekje van door de vragen aan meerdere cursisten te stellen en,
zo nodig, door te vragen. 

� Extra suggestie
Geef nog extra informatie over hoe Spanjaarden uit de steden wonen: 
• waarom velen zo graag in (het centrum van) een stad willen wonen (paseo, uitgaan met familie en vrienden,

enz.); 
• dat tweede huizen vaak de huizen zijn uit het dorp waar ze oorspronkelijk vandaan komen dan wel een huis

of flat aan de kust;
• dat er in de weekeinden vaak een massale uittocht is naar deze tweede huizen met de nodige atascos om op

zondag weer thuis te komen.

14 Lee y comenta

13 Pregunta

12 Traduce

11 Describe
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12 Valladolid

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 vertellen over je dorp of stad,
2 hoeveelheden aangeven en
3 een plaats geografisch situeren.

Het thema van les 12 bouwt voort op dat van de vorige les, woonsituatie, maar nu wat breder gezien en wel hoe
je dorp of stad is. We beginnen in de uitgangstekst met de tegenstelling tussen stad (Valladolid) en een dorp in
de provincie Zamora, maar we laten in de derde tekst iemand aan het woord die in een urbanización woont als
die van Roquetas de mar (zie foto op bladzijde 40 van het tekstboek). 

In de ¿Cómo se dice? staan nog wat meer uitdrukkingen die met wonen in stad, dorp of urbanización te maken
hebben. Deze worden opgevraagd in oefening 10 en moeten worden toegepast in de oefeningen 11-14.

Ook de extra woordenschat Los puntos cardinales en de Edificios importantes bieden houvast voor de
spreekoefeningen en de schrijfoefening in deze les. 

Wat grammatica betreft gaan we verder met de telwoorden, maar nu de hoofdtelwoorden na 100. De vraag erbij
gaat over het gebruik van y ertussen. Een tweede onderwerp is de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk
naamwoord. De concordantie is al aan bod gekomen in de vorige lessen en wordt nu herhaald in de oefeningen. 

De idea is een spreekwoord dat weliswaar van het platteland komt, maar ons ook bekend zal voorkomen, al
gebruiken wij de variant uit de keuken: ‘Op ieder potje past een dekseltje’.

Oefenboek

A: Deze oefening vraagt de cursisten even na te denken over wat ze kunnen verwachten. Een lijst van gegevens
(waarmee wij een begin hebben gemaakt) helpt hen om de tekst beter te begrijpen. 

B: Laat naast de lijst met woorden twee kolommen maken, een voor Valladolid, een voor Villanueva en een voor
Roquetas de Mar. Bij het luisteren vullen de cursisten de gegevens dan in. Daarna kunnen ze de tekst erbij
nemen en zelf controleren of ze alles goed hadden begrepen.

Bij de woordenschat is het nuttig te wijzen op:
• betekenis en gebruik van gente: vrouwelijk enkelvoud in het Spaans!;
• muchísimo, de absoluut overtreffende trap van mucho;
• estar contento dat qua grammatica pas in de volgende module wordt ingeoefend.

Deze antónimos-oefening dient om woorden beter te kunnen onthouden en de woordenschat uit te breiden. Alle
woorden komen uit de teksten van deze les.

Nog een oefening naar aanleiding van de woordenschat, maar nu over de samenstellende delen van woorden.
Na het voorbeeld zullen de cursisten er waarschijnlijk geen moeite mee hebben. Om de betekenis nog wat meer
vast te leggen in het geheugen, vragen we de vertaling.

� Extra suggestie
U kunt met deze woorden zinnen laten maken, zoals Vivimos en una casa antigua, Vamos de tapeo, enzovoort. 

3 Combina

2 Busca

1 Escucha y contesta
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Een oefening in de concordantie tussen zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Laat de
cursisten deze meteen klassikaal maken en vraag steeds aan medecursisten of het correct is en wat er, zo
nodig, verbeterd moet worden.

Een cloze-oefening van drie korte teksten over de geografische situatie van achtereenvolgens een dorp in Chile,
de Baskische provincie Guipúzcoa en de Baskische plaats San Sebastián. Cloze-oefeningen zijn prima om
leesvaardigheid te oefenen, vooral op zins- en paragraafniveau, maar dergelijke oefeningen zijn niet zo
gemakkelijk. We adviseren u dan ook de cursisten eerst individueel voldoende tijd te geven. Het is ook heel
nuttig daarna de cursisten in tweetallen te laten werken en hun keuze te laten verdedigen. Als u de oefening
plenair behandelt, vraag dan steeds naar het waarom van de gekozen oplossing (woordsoort, functie in de zin,
enzovoort).

Een nog zeer geleide oefening waarin de cursist oefent in het vertellen waar iemand woont, met behulp van
hoofdtelwoorden en rangtelwoorden en met aanduidingen als links en rechts. Dergelijke adressen zijn heel
gebruikelijk in de appartementencomplexen waarin de meeste Spanjaarden in de steden wonen.

Deze oefening is een leesoefening, maar met getallen! Schrijf eerst het woord kilómetro op het bord en vermeld
dat in het Spaans de eenheidsmaat altijd in het meervoud komt (dos kilómetros = twee kilometer). U kunt de
cursisten eerst in groepjes van twee laten oefenen, waarbij de ene cursist de andere controleert en corrigeert
met behulp van de telwoorden in het tekstboek. Daarna kunt u de oefening nog eens klassikaal doen, met
aandacht voor de uitspraak. De tekst bevat nieuwe woorden, maar die zullen weinig problemen geven omdat de
context duidelijk is.

Een mooie raadoefening over het gebruik van de puntos cardinales die gecombineerd wordt met wat cursisten
al weten van steden van Spanje.

� Extra suggestie
U kunt om hun kennis van land en volk uit te breiden, nagaan wat de cursisten over de verschillende
steden/landen weten. Vul zo nodig aan met wat meer gegevens.

A: U kunt ook vragen foute beweringen te corrigeren in het Spaans. 
B: Help de cursisten zo nodig met het afleiden van betekenissen door de zinnen op het bord te schrijven. Geef

hierbij eventueel ook aanwijzingen over hoe ze achter de betekenis van een onbekend woord kunnen komen:
via het soort woord (bijvoorbeeld zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord of bijwoord), via
de functie van het woord in de zin (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp) en via de betekenis van de rest
van de zin.

We oefenen nog eens de taalmiddelen van deze les en vragen de cursisten die meteen toe te passen op hun
eigen situatie, zodat ze beter voorbereid zijn op de spreekoefeningen en schrijfoefening later in deze les.

Een rollenspel waarbij de cursisten leren over hun eigen stad of dorp te vertellen. Laat ze tussendoor van rol
wisselen en laat, na deze oefening in tweetallen, nog een of twee groepjes klassikaal voordragen en geef daarbij
eventueel correcties of aanvullingen. 

11 Habla

10 ¿Cómo se dice?

9 Escucha

8 Explica

7 Lee

6 Habla

5 Completa

4 Cambia
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Laat de cursisten zo nodig wat sleutelwoorden opschrijven (geen zinnen!) zodat ze gemakkelijk kunnen vertellen
over hun stad/dorp. Het gaat erom dat de cursisten de woordenschat die ze geleerd hebben toepassen op hun
eigen situatie. Als er cursisten uit dezelfde stad of hetzelfde dorp komen, kunnen ze samenwerken en
gemeenschappelijk presenteren. Vraag hen wat smeuïg te vertellen.

� Extra suggestie
Maak er een luisteroefening van door de medecursisten notities te laten maken en te laten herhalen wat door de
spreker is gezegd.

Deze gecombineerde spreek- en schrijfoefening is voorbereid door de vorige oefening. We vragen niet zozeer
van de cursist adjectieven te gebruiken om lovend over zijn of haar stad of dorp te spreken, maar eerder om
waardering of afkeuring te laten blijken door te vertellen wat er wel en niet is voor de inwoners (jeugd, ouderen).
Zie ook ‘Begin als volgt…’. Verwijs ze zo nodig naar de uitgangsteksten. De oefening kan als ‘bewijsmateriaal’
van het niveau van de cursist in diens portfolio worden opgenomen.

Wijs de cursisten er weer op dat zij bij het lezen van deze tekst zo nodig onbekende woorden uit de context
kunnen afleiden met behulp van de eerder genoemde contextregels: het soort woord (bijvoorbeeld zelfstandig
naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord of bijwoord), via de functie van het woord in de zin (onderwerp,
gezegde, lijdend voorwerp) en via de betekenis van de rest van de zin.
Laat ze eerst in het Spaans vertellen wat ze weten over Guipúzcoa. Stel daarna de vragen en maak er een open
gesprekje van door de vragen aan meerdere cursisten te stellen. De vragen zijn met opzet heel open om er een
echt gesprek van te maken.

� Extra suggestie
Vertel wat meer over Spaans Baskenland met zijn verschillende provincies en over San Sebastián. Een website
als de vrije encyclopedie Wikipedia kan behulpzaam zijn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland_(regio).

14 Lee y comenta

13 Escribe

12 Cuenta
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13 España

Tekstboek
Je eigen land of streek en andere landen kunnen beschrijven en geografische en culturele kenmerken ervan
weergeven, zijn de communicatieve doelen van deze les. 

De uitgangstekst van de les gaat uitgebreid in op allerlei kenmerken van Spanje: land en volk, talen, regio’s en
landschap (wijs ook op de foto van het landschap ten zuiden van Aragón op bladzijde 44), klimaat en
bezienswaardigheden. 

De grammatica die aan bod komt, is allereerst het gebruik van se (pasiva refleja). Dat wordt in oefening 5
geoefend. De vragen bij de voorbeelden leiden de cursisten naar een gebruiksregel die hen verder kan helpen in
deze les. Verwijs hen naar paragraaf 83 van het grammaticaoverzicht.
Het tweede grammaticale probleem is de vertaling van ‘zeer’ en ‘veel’, in het Spaans muy en mucho. 
Een derde onderwerp vormen de werkwoorden op –ir met klinkerwisseling. 

De woordenschat biedt de namen van landen in Europa en de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden (let op de
uitgangen voor vrouwelijk).

De ¿Cómo se dice? geeft nog wat meer uitdrukkingen die met geografische kenmerken te maken hebben,
uitdrukkingen die de cursisten nodig hebben voor de spreekoefeningen en de schrijfoefening van deze les. 

De idea, ten slotte, is een vraag over Spanje en Spaans Amerika. Stel deze vraag en vraag door met behulp van
wat cursisten die zelf in Spaans Amerika zijn geweest, kunnen inbrengen. Geef zelf in het kort informatie over de
geschiedenis van Spaans Amerika, zoals Columbus en de ontdekkingstochten, de verovering (los
conquistadores) en de kolonisatie van Amerika, de culturen van de indios (Maya’s, Azteken, Inca’s enz.) en de
latere onafhankelijkheidsstrijd. Ga ook in op overeenkomsten en verschillen tussen het Spaans van Spanje en
Spaans Amerika. 

Oefenboek

Het begrip van de uitgangstekst wordt in deze en de volgende oefening getoetst. In deze eerste
combinatieoefening gaat het erom snel gegevens te scannen uit de tekst en deze dan met elkaar te combineren.

De cursisten moeten gegevens over Spanje invullen op de kaart. Daarvoor doen we een beroep op de kennis
van het land. Met volwassen cursisten lukt dit zeker. 

� Extra suggestie
Vraag aan de cursisten of ze een van de plaatsen kennen die in de tekst vermeld worden en vraag hun er wat
meer over te vertellen. Verwijs ook naar de kaarten in het tekstboek.

Een matching-oefening om adequate en grammaticaal correcte zinnen te maken met behulp van elementen die
in de tekst voorkomen. Let erop dat de elementen uit de tweede en derde kolom meermaals kunnen worden
gebruikt.
In de tweede kolom staan de vormen se habla en se hablan. Vestig de aandacht op het verschil, ter
voorbereiding op oefening 5.

Invuloefening met de woordenschat van de uitgangstekst. De eerste letter is al gegeven, zodat het invullen
weinig problemen zal geven.

4 Completa

3 Haz frases

2 Escucha y rellena

1 Escucha y combina
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Een oefening over het gebruik van se als pasiva refleja en in onpersoonlijke zinnen. Begin, als u dat al niet
gedaan hebt, met het grammaticablokje in het tekstboek en laat de vragen beantwoorden. Vraag in de oefening
steeds naar het waarom van enkelvoud en meervoud. Verwijs ook naar paragraaf 83 van het
grammaticaoverzicht.

Begin met het grammaticablokje in het tekstboek en laat de cursisten eerst de gebruiksregel afleiden. Vraag bij
elke zin naar waarom ze muy of mucho gebruiken en verwijs de cursisten nog naar paragraaf 23 van het
grammaticaoverzicht.

Oefening met medir in (bijna) alle persoonsvormen. Herhaal eerst nog even de gebruiksregel bij diftongatie (met
name wat de cursisten over de klemtoon hebben geleerd en de gevolgen daarvan voor diftongatie).

Nog een oefening in het gebruik van se, maar nu meer productief. Heel wat werkwoorden die de cursisten al
kennen (en er staan er in de lijst meer dan ze nodig hebben), moeten worden gebruikt.

Oefening over de namen van landen aan de hand van een blinde kaart. Verwijs naar het blokje met de namen
van Europese landen in het tekstboek.
Voorstel: laat de cursisten samenwerken, want het herkennen van de landen is voor velen een moeilijke
opdracht.

Een minidialoog om de talen in te oefenen. Tegelijkertijd wordt de pasiva refleja ingeoefend. Het gaat om
officiële talen van de landen, niet om dialecten. 

� Extra suggestie
Ga in op de taalsituatie in Spanje. De verhouding tussen het Castiliaans en de andere officiële talen, de
onderwijspolitiek in de gebieden waar de andere talen worden gesproken en het streven naar autonomie
(Baskenland, Catalonië). 
Zie voor meer informatie: http://www.mec.es/cesces/1.12.e.htm en http://www.proll.org/lenguas2.htm.

Luisteroefening waarin we oefenen:
A: het maken van een samenvatting aan de hand van aantekeningen in het Nederlands en
B: het begrijpen van specifieke woordenschat en uitdrukkingen in de tekst.

In deze nog heel geleide spreekoefening worden de cursisten voorbereid op de vrije spreekoefeningen 13 en 14.
De cursisten vinden de benodigde informatie in de tekst, maar kunnen die aanvullen met wat ze al weten over
Spanje. Vraag de cursisten zo veel mogelijk informatie te geven in hun antwoorden.
Een mogelijke manier van werken is de volgende. U stelt de eerste vraag aan een cursist en u vraagt daarna aan
andere studenten om het antwoord aan te vullen. Uiteindelijk vraagt u aan een andere student alles samen te
vatten.

12 Pregunta y contesta 

11 Escucha

10 Habla

9 Combina

8 Completa

7 Rellena

6 Escoge

5 Traduce al español
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Vrije oefening in de vorm van een raadspelletje om toe te passen wat de cursisten al geleerd hebben in de
vorige oefening.
Laat ze hierbij in kleine groepjes werken, loop rond, luister en noteer de fouten en problemen. Na het gesprek
kunt u die klassikaal bespreken.

U kunt deze opdracht ook klassikaal doen. Laat de cursist een interessante plaats uitkiezen en haar of hem er
meer over vertellen, zodat de medecursisten er ook nog van kunnen leren.

Het doel van deze oefening is dat de cursisten relevante informatie kunnen geven over een bepaald gebied/
stad/gebouw met behulp van de juiste woorden en uitdrukkingen. Internet en encyclopedieën kunnen hulp
bieden. Kan van tevoren als huiswerk worden opgegeven.
Laat de studenten zelf een onderwerp kiezen of verdeel de vijf onderwerpen onder de cursisten. Leg de manier
van werken uit: informatie zoeken, de belangrijkste punten noteren en met die informatie een eigen schema of
tekst maken. Belangrijk is dat de andere cursisten de informatie kunnen begrijpen. Wie dus een Spaanse tekst
gekopieerd heeft, bereikt zijn doel niet.

Dit is een vrije schrijfoefening die veel ruimte biedt aan de cursisten. Geef de oefening als huiswerk mee en geef
feedback door aandacht te besteden aan een goede opbouw en woordkeus, aan veel gemaakte fouten en geef
suggesties voor verbeteringen. Laat de uitwerking opnemen in het portfolio.

16 Escribe

15 Busca y cuenta

14 Aconseja

13 Pregunta y contesta 
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14 El clima

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn klimaat, weer en landschap kunnen beschrijven. 

Net als bij ons zijn klimaat en weer in Spanje een terugkerend onderwerp van gesprek. Het is dus handig het
weerbericht te kunnen begrijpen en te kunnen aangeven wat voor weer het is of wordt. We besteden er in deze
les volop aandacht aan. Daarbij gaat het niet alleen om het weer, maar ook om klimaat en seizoenen. De tekst,
een interview op straat, illustreert de verschillen in klimaat van Spanje. Hoe warm en droog het in met name het
zuiden van Spanje al in het voorjaar kan zijn, blijkt uit de foto van het stuwmeer op bladzijde 45; deze is
genomen begin mei.

De ¿Cómo se dice? geeft nog wat extra uitdrukkingen over klimaat en weer. 

Verder staat in deze les behoorlijk wat nieuwe woordenschat over dit thema in de drie blokjes die
achtereenvolgens gaan over constructies met hace, de verbos impersonales die worden gebruikt bij
weersaanduidingen en estar met adjetivo. Verder worden de maanden van het jaar opgesomd.

Wat betreft grammatica gaat deze les, naast de hiervoor genoemde constructies, over de onregelmatige
werkwoorden decir (zeggen) en poner (leggen, plaatsen). Deze grammatica wordt met de nieuwe woordenschat
uitgebreid ingeoefend in de les.

De idea is een mooi rijmpje over het aantal dagen in de maanden.

Oefenboek

Luisteroefening: we houden het bij enkele algemene vragen in het Nederlands, want het thema is nog nieuw.

Combinatieoefening met elementen uit de tekst, waarbij tevens de vervoeging van de werkwoorden wordt
geoefend. De vertaling is eerder bedoeld als controle van het begrip.

Het gaat er in deze oefening om dat de cursisten de verschillen tussen de seizoenen kunnen aangeven. Laat
hen werken met de drie blokjes van El tiempo in het tekstboek, want dit onderwerp is grotendeels nieuw en het
gebruik van hace/hay/está/es zorgt voor verwarring.

Een wat speelse manier om de maanden van het jaar in te oefenen. De context zal voldoende houvast bieden.
Er zit een spreekwoord over het weer tussen: En abril aguas mil. Laat de cursisten zoeken naar de betekenis en
vraag dan naar een gelijkaardige uitdrukking in het Nederlands (Aprilse grillen; April doet wat hij wil).

De cursisten oefenen met de vormen van de onregelmatige werkwoorden. Laat de oefening individueel
schriftelijk maken. Wijs in zin 8 ook op het gebruik van ir voor het Nederlandse ‘komen’.

Oefening over de concordantie tussen zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Let op: er zijn vaak meerdere
mogelijkheden!

6 Completa

5 Completa y traduce

4 Coloca y traduce

3 Describe

2 Combina y traduce

1 Escucha y contesta
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Een nog wat geleide oefening om de woordenschat over weer en maanden te leren gebruiken. Let op het
gebruik van de werkwoorden.

Luisteroefening over het klimaat van Chili. U kunt beginnen met enkele vragen te stellen over het land: ¿Dónde
está? ¿Con qué países limita? ¿Es un país pequeño?
Wij stellen de vragen in het Nederlands omdat het begrijpen hier het belangrijkste is. Maar u kunt natuurlijk ook
de cursisten vragen de antwoorden in het Spaans te noteren.

� Extra suggestie
Geef wat meer informatie over Chili: over het land en zijn oorspronkelijke inwoners vóór de Conquista, over de
recente geschiedenis met de tragedie van politieke gevangenen, martelingen en verdwijningen na de
staatsgreep tegen Salvador Allende door Pinochet en over het huidige democratische Chili en de economische
ontwikkeling (onder andere wijn). Een heel uitgebreide en informatieve webpagina over Chili met allerlei
mogelijkheden om door te klikken is http://chili.startpagina.nl. Wat korter is het lemma over Chili in de vrije
encyclopedie Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chili.

De leesoefening van deze les gaat over het klimaat en het weer in een ander Spaans-Amerikaans land, namelijk
Mexico. Zij is in twee delen gesplitst:
A: een oefening in tekstbegrip, waarbij de vragen als leeswijzer kunnen worden gebruikt om zo de belangrijkste

informatie uit de tekst te halen én
B: een oefening in contextgebruik die weinig problemen zal opleveren. 

Dit rollenspel bouwt voort op de tekst over Mexico. De woordenschat mag geen problemen meer opleveren
voor de cursisten. Laat ze na de eerste keer van rol wisselen en laat, na deze oefening in tweetallen, nog een of
twee groepjes klassikaal voordragen en geef daarbij eventueel correcties of aanvullingen. 

Nu de cursisten de woordenschat met betrekking tot het klimaat en weer hebben geleerd, kunnen ze die
toepassen in deze schrijfoefening (opnemen in het portfolio!) over het weer in ons land. Kan als huiswerk.

Het cultuurstukje over waterschaarste in Spanje is niet echt eenvoudig, maar met hulp van wat de cursisten uit
andere talen al weten en wat ze uit de context van de zin kunnen afleiden, moeten ze eruit kunnen komen.
De eerste vijf vragen toetsen het begrip van de tekst, vragen 6 en 7 gaan in op de eigen situatie van de
cursisten, zodat hierover een gesprekje kan worden gevoerd. Deze tekst is een goede gelegenheid om iets te
vertellen over de waterschaarste in Spanje. Ter illustratie kunt u de cursisten laten zoeken (met Google) naar
informatie over de waterstanden in de stuwmeren.

12 Lee y comenta

11 Escribe

10 Habla

9 Lee

8 Escucha y rellena

7 Pregunta y contesta 
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15 ¿Qué tiempo hace en …?

Tekstboek
Het communicatieve doel van deze les is aangeven wat voor weer het is of wordt. 

De les bouwt voort op de vorige, maar nu gaat het meer over het weer van vandaag en over
weersvoorspellingen. Als je in Spanje of Spaans Amerika bent, is het handig het weerbericht te kunnen
begrijpen en te kunnen aangeven wat voor weer het is of wordt. 

De ¿Cómo se dice? geeft in aanvulling op wat in de vorige les en in de uitgangstekst van deze les ter sprake is
gekomen nog wat extra uitdrukkingen over klimaat en weer. 

Verder staat in deze les nog wat nieuwe woordenschat over dit thema onder het kopje El tiempo. 

De grammatica van deze les gaat vooral in op de constructie estar + gerundio die nodig is om aan te geven wat
voor weer het vandaag is. De bijbehorende vraag gaat in op de vorming van de gerundio. 
Een tweede grammaticaal onderwerp van deze les is de plaats van het bijvoeglijk naamwoord. We stellen er
geen vragen over, maar geven enkele richtlijnen die de cursisten in gedachten kunnen houden.

De idea laat zien dat in Spanje veel positiever over regen wordt gedacht dan bij ons.

Oefenboek

Luisteroefening waarbij de cursisten informatie moeten scannen en op basis daarvan kruisjes moeten zetten in
het schema. Zal weinig problemen opleveren, want de cursisten hebben al een forse woordenschat over het
weer opgebouwd.

Wijs op het belang van het vergroten van ‘woordvelden’ door met een bepaald woord ook tevens het antónimo
of tegengestelde woord te leren. De antónimos staan in de uitgangstekst.

Combinatieoefening uitgaande van uitdrukkingen over het weer. De vertaling dient om het begrip van deze
uitdrukkingen vast te leggen. 

Woordenschatoefening om woorden in te vullen in uitdrukkingen over het weer, maar nu gaat het erom die in
nieuwe zinnen te kunnen invullen.

Deze oefening voeren de cursisten in tweetallen uit. Er zit ook een culturele component in de oefening: de
autonomías. Bij twijfel kunt u verwijzen naar de kaart van Spanje in het tekstboek.
De weerkaart dateert van de maand april en illustreert de verscheidenheid aan weertypen in Spanje: van sneeuw
tot zonnig lenteweer.

� Extra suggestie
Vertel iets meer over de Semana Santa met zijn procesiones, hermandades en hartstochtelijk zingen van de
saetas. Deze week is tevens een vakantieweek met een grote uittocht van vele Spanjaarden. Als u wat meer
informatie wilt, kunt u bij Google of een ander zoekmachine Semana Santa intypen, waarna u van alles over dit
grootste feest in Spanje zult aantreffen.

5 Cuenta

4 Completa

3 Combina y traduce

2 Da el antónimo

1 Escucha y rellena
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Eenvoudige oefening over de vorming van estar + gerundio. Verwijs zo nodig naar paragraaf 80.2 van het
grammaticaoverzicht.

Bouwt voort op de vorige oefening, maar de context is wat ruimer.

Cursisten oefenen vooral met weersaanduidingen. De oefening bereidt daarnaast voor op wat er verder in de les
aan bod komt.

Invuloefening met zinnen over het weer, klimaat en geografie, met als aandachtspunt de vorm en plaats van
bijvoeglijke naamwoorden (verwijs naar paragraaf 20 van het grammaticaoverzicht). Let ook op de concordantie.
Leg aan de cursisten uit dat er puntjes voor en na het zelfstandig naamwoord staan omdat zij moeten beslissen
waar het bijvoeglijk naamwoord komt.

Luisteroefening met een weerbericht over verschillende landen, waaruit de cursisten heel specifieke informatie
moeten halen en invullen in een schema. 

De tekst staat ook in het oefenboek, maar we drukken hier de oorspronkelijke versie af met alle verwijzingen
naar de websites die erin staan. U kunt dan (de cursisten laten) doorklikken naar deze websites en hen leren
hoe informatie over het weer in verschillende streken uit deze websites te halen. De oefening is uitgesplitst in
twee delen.

BAJAN LAS TEMPERATURAS
Hará mal tiempo en el puente de San José

20minutos.es/Agencias. 16.03.2006 – 23:31h 

par.15.2par.

Fotografía tomada por el satélite Meteosat para el INM 

Lloverá y bajarán entre seis y siete grados las temperaturas.

Este es el pronóstico que ha hecho público el Instituto Nacional de Meteorología para el puente de San José.

La DGT prevé cinco millones de desplazamientos durante los próximos días.

Vuelven las lluvias
El Instituto Nacional de Meteorología prevé el sábado lluvias en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y sur de Castilla

y León y chubascos débiles a moderados y localmente tormentosos en toda la península para el domingo. Además, se prevé

una bajada de las temperaturas máximas de entre 7 y 8 grados respecto al tiempo primaveral de los últimos días. En algunas

zonas altas de Canarias pueden registrarse vientos fuertes de entre 75 y 80 kilómetros por hora, que incluso podrían

alcanzar los 100 kilómetros.

Cinco millones de desplazamientos
Por su parte, la Dirección General de Tráfico advirtió el jueves de que las malas condiciones meteorológicas que se esperan

para el puente de San José, en el que se prevén cinco millones de desplazamientos por carretera, pueden dificultar la
circulación. Tráfico va a establecer, con motivo del puente que se celebra en las comunidades de Castilla La Mancha, Madrid y

Murcia, un dispositivo especial desde las 15 horas del viernes hasta las 24 horas del lunes, y desplegará a 5 000 agentes de la

Guardia Civil.

La DGT prevé que la mayor parte de los desplazamientos se realicen desde Madrid hacia las segundas residencias cercanas y

11 Lee

10 Escucha

9 Coloca

8 Traduce

7 Completa

6 Cambia
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las situadas en las costas del Mediterráneo. Por ello ha puesto a disposición de los usuarios varios servicios de información,

desde teléfonos móviles (el 505, el 404 o a través de e-moción en Movistar; el 2230 para Amena y el 141 para Vodafone),

desde Internet (http://www.dgt.es); a través de los teletextos de TVE, Telecinco y Antena 3; llamando al teléfono 900 123 505

o en los boletines informativos de radio.

Bron: http://www.20minutos.es/noticia/100279/0/tiempo/puente/jose/

Oefening in twee delen over klimaat en weer om zo de basis te leggen voor spreekoefeningen 13 en 14.

Dit rollenspel over het weer bouwt voort op dat van de vorige les. Laat eerst in tweetallen oefenen en na de
eerste keer van rol wisselen. Laat daarna nog een of twee groepjes klassikaal voordragen en corrigeer daarbij
wat nodig is. 

Deze spreekoefening gaat over een situatie die lang niet denkbeeldig is gezien de uittocht van Spanjaarden in
die periode van het jaar: ze reizen dan niet alleen in eigen land maar ook daarbuiten. Geef de cursisten even de
tijd om op te schrijven wat voor weer het nu in eigen land is en de komende dagen wordt, zodat ze dat als
‘spiekbriefje’ kunnen gebruiken.

De weerkaart over Argentinië laat zien hoe verschillend het weer kan zijn in hetzelfde land en waarom (van noord
naar zuid is meer dan 5000 km en er zijn aanzienlijke verschillen tussen hoog en laag). De vragen spelen daar
ook op in.

15 Lee y comenta

14 Cuenta

13 Habla

12 ¿Cómo se dice?
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Toetsing Módulo 3 lessen 11-15
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze derde module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 
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Módulo 4 Tiempo libre

16 A ver si adivinas

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 iemands uiterlijk beschrijven,
2 iemands karakter beschrijven,
3 bevestigend en ontkennend reageren en
4 vragen/aangeven hoe oud iemand is.

In de communicatie met Spaanssprekenden is het belangrijk om te kunnen beschrijven hoe iemand eruitziet en
wat voor persoon iemand is. Daarom besteden we er in deze les aandacht aan. Er zijn over dit onderwerp twee
uitgangsteksten. De eerste is een dialoog tussen Laura en Enrique die zich op de bruiloft van hun oom Alejandro
vervelen en een soort raadspelletje beginnen waarin uiterlijk en karakter van aanwezigen wordt beschreven. De
tweede is een korte beschrijving van Enrique Iglesias, de zoon van Julio Iglesias. U kunt meer informatie over
deze zanger vinden op:
• http://www.enriqueiglesias.com/
• http://www.radio538.nl/538/artiesten/detail.jsp?id=11499
• http://nedtlyrics.nl/enrique-iglesias.

Beide dialogen geven de gelegenheid veel woordenschat over dit thema aan te bieden, die in het tekstboek nog
eens wordt aangevuld met twee blokken idioom: el aspecto en el carácter. 

De grammatica bevat geen gemakkelijk onderdeel, te weten ser/estar met bijvoeglijk naamwoord. We zullen er in
de oefeningen ruimschoots aandacht aan besteden en starten in het tekstboek met een aantal voorbeelden
waaruit de gebruiksregel kan worden afgeleid. 
Het tweede grammaticale onderwerp betreft tener + bepaald lidwoord, een constructie die we nodig hebben om
het uiterlijk te beschrijven en waarbij in het Nederlands in tegenstelling tot het Spaans geen bepaald lidwoord
wordt gebruikt. 

De ¿Cómo se dice? bestaat uit twee onderdelen:
1 veelvoorkomende inleiders, tussenvoegsels en uitroepen en
2 uitdrukkingen die met het beschrijven van uiterlijk te maken hebben.

De idea is deze keer een raadsel over iets dat zowel docenten als cursisten zeker zal aanspreken: boeken.

� Extra suggestie
Daag de cursisten uit om ook dergelijke raadsels te maken. 

Oefenboek

Deze luisteroefening betreft beide uitgangsteksten. In A gaat het erom de juiste optie in het Nederlands aan te
geven bij de mogelijkheden die staan genoemd. Laat de tekst zo nodig een tweede keer horen, om
onduidelijkheden bij de cursisten weg te nemen of als controle van wat ze gehoord hebben.
Bij het bespreken van de woordenschat is het nuttig in te gaan op:
• het verschil tussen estar sentado en sentarse;
• de constructie hacer preguntas;
• het verschil tussen alto en grande;
• de vrouwelijke vorm van bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op –dor en –tor (trabajador, seductor).

1 Escucha
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B is een aanvuloefening op de inhoud van de beschrijving van de tweede uitgangstekst, die weinig problemen
op zal leveren. Licht na het invullen moeilijkere woorden als cejas seductoras, muestra, aire en adora toe.
Vermeld ook dat de bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op –ista onveranderd blijven in het vrouwelijk
(bromista, optimista).

Deze oefening is voorbereid door deel A van de vorige oefening. Nu vragen we de cursisten deze woorden in
het Spaans in te vullen.

Woordenschatoefening met tegengestelde woorden (antónimos).

Invuloefening in twee delen A en B met de woordenschat over karakter (zie de rubriek in het tekstboek) en
uitdrukkingen met ser + adjetivo. De zinnen kunnen wel eens een nieuw woord bevatten, maar zijn goed te
begrijpen, zo nodig met de behulp van het idioom in het tekstboek. Het tweede deel dient om te leren werken
met de concordantie.

We voegen wat nieuwe woordenschat toe die bruikbaar is voor de spreekoefeningen later in de les. Het gaat
hierbij in bijna alle gevallen om transparante woorden, die heel gemakkelijk te begrijpen zijn. Wijs de cursisten er
nog eens op dat je vaak de betekenis van Spaanse woorden met behulp van kennis uit andere talen kunt
achterhalen. 

� Extra suggestie
Wij hebben de woorden met opzet beperkt tot deze vrij transparante woorden, maar als u uw cursisten nog wat
verder wilt inwijden in het beschrijven van anderen, dan kunt u ze nog wat extra woorden geven uit el español
coloquial, zoals un ligón (versierder), hablador (kletskous), chismoso, un/una cotilla (roddelaar), un/una pelota
(slijmbal), un gorrón (klaploper), un latoso (zeurderig, lastig persoon), un muermo (slome, sul), pasota
(onverschillig type), caradura (brutale vent).

Voor deze eerste spreekoefening kunnen de cursisten nog sterk leunen op de tweede uitgangstekst, maar ze
leren zo te werken met de woordenschat die ze later in deze les nog nodig hebben. Doe de oefening klassikaal,
met de tekstboeken dicht. Iedereen die nog iets weet vult aan. Corrigeer de fouten en zet de correcte
constructie op het bord.

Laat de cursisten, als u dat nog niet hebt gedaan, de gebruiksregel voor ser/estar + adjetivo afleiden. Om te
toetsen of de cursisten het goed begrepen hebben, is het van belang dat ze steeds beargumenteren waarom ze
voor ser dan wel estar kiezen.

Luisteroefening in de vorm van nog zo’n raadspelletje over een operazanger die na een jarenlange carrière
gestopt is, maar die de meeste cursisten zich nog wel zullen herinneren: Pavarotti.

8 Escucha

7 Completa

6 Cuenta

5 Traduce

4 Lee y completa

3 Empareja

2 Describe

16 A VER SI ADIVINAS | 57Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



58 | 16 A VER SI ADIVINAS

De cursist moet anderen kunnen beschrijven met de woorden die hij heeft geleerd. Deze oefening dient vooral
om te leren bij elke beschrijving het juiste bijvoeglijk naamwoord te gebruiken. De oefening bestaat uit twee
delen: in A worden de cursisten nog geleid door de tekeningen in het oefenboek, in B zetten we een volgende
stap op weg naar toepassing van wat ze hebben geleerd door personen uit hun eigen leefwereld te laten
beschrijven. U kunt de cursisten eerst in groepjes van twee laten oefenen en dan enkele groepjes aan het woord
laten. Motiveer de cursisten om in deel B ook vragen te stellen indien iemand belangrijke gegevens niet vertelt.
Loop rond tussen de groepjes en noteer de belangrijkste fouten en problemen die u hoort. Behandel deze
daarna klassikaal voordat u enkele cursisten aan het woord laat, zodat iedereen de kans heeft die fouten recht
te zetten.

Vrije oefening. Als uw groep cursisten niet te groot is, kunt u de oefening ook klassikaal doen. Zorg ervoor dat
de cursisten, daar waar het kan, het vocabulaire van de rubriek ¿Cómo se dice? gebruiken.

Een rollenspel om de cursisten personen (op een foto) te leren beschrijven. Laat, na in tweetallen geoefend te
hebben, nog een of twee groepjes klassikaal beide dialogen voordragen. Laat de cursisten luisteren naar elkaars
fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een mooie leestekst over trouwen en bruiloften in Spanje. De vragen gaan al snel over op de eigen situatie van
de cursisten en dienen als startpunt voor een gesprek met de cursisten over dit onderwerp. Laat de cursisten
dus rustig verder uitweiden en breid de vragen over dit onderwerp uit, zodat er een echte open dialoog ontstaat.

In deze oefening kunt u de cursisten laten praten over personen die ze zelf kunnen uitkiezen. Het kunnen hun
idolen zijn uit de wereld van de muziek, favoriete schrijvers en schrijfsters of andere beroemde personen. Zo
kunnen ze toepassen wat ze in de voorgaande oefeningen hebben geleerd. De oefening is daarom heel geschikt
voor de cursisten om in hun portfolio vast te leggen.

13 Describe/Adivina

12 Lee y contesta

11 Habla

10 Adivina

9 Describe
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17 UNA FIESTA ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS | 59

17 Una fiesta entre familiares y
amigos

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 aangeven waar iemand zich bevindt en
2 familierelaties aangeven.

Cursisten moeten immers in vervolg op de vorige les kunnen aangeven waar een bepaalde persoon zich in het
echt of op een foto bevindt en moeten meer kunnen vertellen over relaties met anderen, zoals familie.

De uitgangstekst is een dialoog tussen Chema en Juanjo over de aanwezigen op de zilveren bruiloft van hun
oom en tante. Veel informatie over hoe die mensen eruitzien, over hun leeftijd en wat ze doen komt daarin aan
bod en wordt nog eens aangevuld met twee blokken woordenschat over dit thema, los familiares en prendas de
vestir. 

De grammatica bouwt verder op de trappen van vergelijking van les 11 in module 3, maar behandelt nu
onregelmatige trappen van vergelijking die je bijvoorbeeld nodig hebt om ‘jonger’ (menor) en ‘ouder’ (mayor) en
‘beter’ (mejor) en ‘slechter’ (peor) uit te drukken. 
We besteden verder aandacht aan het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp, omdat de cursisten dit
nodig hebben om ‘hem’, ‘haar’ enzovoort te kunnen uitdrukken in het Spaans. 

De ¿Cómo se dice? geeft een aantal uitdrukkingen over familierelaties weer die de cursisten later nodig hebben
voor de spreek- en schrijfoefeningen van deze les. 

De idea is het Spaanse spreekwoord voor ‘Wat niet weet, dat niet deert’, een spreekwoord dat u de cursisten
zelf kunt laten raden, omdat er daarvoor voldoende aanknopingspunten in zitten. 

Oefenboek

Van cursisten wordt gevraagd uit de acht tekeningen de vier personen die in de dialoog worden besproken, uit
te kiezen. Laat zo nodig de tekst nog eens horen om de gegevens aan te vullen dan wel te controleren en ga in
op de nieuwe woordenschat. 
Wijs ook op het gebruik van ó (of) dat met een accent wordt geschreven om te vermijden dat de letter o tussen
twee getallen als het cijfer 0 wordt gelezen. Ter informatie: de krant El País volgt deze regel van de Real
Academia niet.

� Extra suggestie
U kunt ook nog iets vertellen over Spaanse voornamen. Dubbele voornamen komen nog vrij frequent voor. In de
spreektaal worden die twee voornamen dan vaak samengevoegd, zoals ook hier gebeurt met Chema (= José
María, vooral in Baskenland) en Juanjo (= Juan José).

Na het bestuderen van de uitgangstekst kunt u met deze oefening nagaan of deze belangrijke woordenschat
begrepen is. Vandaar ook de opdracht tot vertaling in het Nederlands. Overigens gaat de bedoeling van deze
oefening – zeker als het om werkwoorden gaat – nog verder: in plaats van losse woorden te leren is het veel
interessanter om (betrekkelijk) vaste combinaties te leren. 

Een oefening over combinaties van woorden die met uiterlijk en karakter te maken hebben.

3 Empareja

2 Combina

1 Escucha
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Een eerste oefening in woordenschat met betrekking tot familierelaties. Het woord voor ‘neef’ is al gegeven.

Een tweede oefening over familierelaties, maar nu met behulp van een stamboom.

Een invuloefening analoog aan de uitgangstekst met veelvoorkomende werkwoorden die de cursisten al hebben
gehad in deze en vorige lessen. Het gebruik van ser/estar wordt ook herhaald.

Een nog heel geleide spreekoefening om de vormen van het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp in
te oefenen. Laat de cursisten twee aan twee oefenen en controleer daarna nog even klassikaal. 

Een vertaaloefening gericht op de beide communicatieve doelen van deze les en met name op de onregelmatige
trappen van vergelijking. Loop de stof eerst nog even door aan de hand van de voorbeelden in het tekstboek en
laat de cursisten de beide vragen dan beantwoorden. Verwijs naar paragraaf 29 van het grammaticaoverzicht
voor andere onregelmatige trappen van vergelijking.

Eerst een oefening over uiterlijk met behulp van de woordenschat prendas de vestir.

Een oefening om uiterlijk en karakter van personen uit de eigen leefwereld te leren beschrijven (herhaling van de
vorige les, maar nu iets grondiger).

Analoog aan de vorige oefening, maar nu met beroemde personen. Laat de cursisten kiezen wie ze wensen te
beschrijven.

NB In de eerste oplage van de tweede druk is er vanaf deze oefening foutief doorgenummerd.

Luisteroefening over (weer) een beschrijving van een familiefeest. In de tweede kolom moeten de cursisten
aangeven of de spreker het wel of niet weet. Laat deze tekst twee keer beluisteren, de eerste keer om de eerste
kolom in te vullen en een tweede maal om enkele voorbeelden in de derde kolom in te vullen. Loop daarna alles
nog eens door ter controle.

Doe deze oefening bij voorkeur mondeling en moedig de cursisten aan. 
Deze toetsing van de kennis van woorden en uitdrukkingen uit deze les zal weinig problemen opleveren en
levert ook nog bouwstenen voor het rollenspel dat hierna volgt. 

Rollenspel gericht op de communicatieve doelen van de tekst. Laat de cursisten na de eerste dialoog van rol
wisselen en laat, na voldoende oefening in tweetallen, nog een of twee groepjes klassikaal beide dialogen
voordragen. Laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback.

14 Habla

13 ¿Cómo se dice?

12 Escucha

11 Describe

10 Describe

9 Describe

8 Traduce

7 Habla

6 Rellena

5 Completa

4 Completa
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17 UNA FIESTA ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS | 61

Een mooie leestekst over de vele veranderingen die la familia española heeft ondergaan. Het is een uitgebreide
tekst en daarom zeker geschikt om globaal en snel lezen te trainen (deel A van de oefening). Wijs de cursisten
er daarom op dat ze zich niet moeten laten afschrikken door de onbekende woorden. De samenvatting van elke
alinea in één zin dient daarvoor. In de sleutel hebben we die zinnen dikgedrukt weergegeven, maar ook de rest
van de alinea uitgewerkt.
In B gaat het erom belangrijke woorden uit de tekst te halen. De oefening zal niet veel problemen op leveren

� Extra suggestie
Laat de cursisten nieuwe zinnen in het Spaans maken met elk van de woorden van B. De oefening kan als
huiswerk dienen en u kunt in de volgende les zinnen laten horen om na te gaan of ze adequaat en correct zijn.

Schrijfoefening die terugkomt op beschrijving van uiterlijk en karakter en ook leerstof uit de vorige les herhaalt.
Portfolio-oefening.

De cultura-tekst is kort en dient vooral als startpunt voor het open gesprek over het gezin in eigen land. Daarom
gaan de vragen daar ook over. 

� Extra suggestie
Breid het gesprek uit tot de onderwerpen die in de leestekst van oefening 15 werden aangeroerd: trouwen voor
de kerk of niet, homoseksuele paren, eenoudergezinnen, samenwonen, aantal kinderen en geboortecijfer,
scheidingen.

17 Lee y contesta

16 Escribe

15 Lee
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18 ¿Practicas algún deporte?

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 vertellen welke sport je beoefent,
2 sportaccommodatie reserveren,
3 vragen/aangeven wanneer je iets doet en
4 vragen/aangeven hoe vaak je iets doet.

De uitgangsteksten zijn twee dialogen over sport. De eerste is een gesprek over dit onderwerp tussen vrienden
en de andere dialoog gaat tussen een mevrouw die een tennisbaan wil reserveren en de receptioniste.

De foto van Rafa(el) Nadal kunt u gebruiken om wat meer over deze jonge Spaanse tennisser te vertellen. 

Wat betreft grammatica wordt de verandering van de stamklinker u in ue bij jugar geïntroduceerd, een
onderwerp dat voortbouwt op de diftongering die in module 2 (lessen 7-9) aan bod is geweest. 
Die verandering vindt ook plaats in soler, een werkwoord dat als tweede grammaticaal onderwerp van deze les
wordt behandeld. De vraag hierbij spreekt voor zich; verwijs zo nodig naar paragraaf 24 van het
grammaticaoverzicht. 
Het derde onderwerp is de apócope of afkapping bij alguno en ninguno. Verwijs hiervoor nog naar de
betreffende paragrafen (61 en 62) van het grammaticaoverzicht.

De ¿Cómo se dice? bevat een aantal uitdrukkingen om aan te geven of, hoe vaak en wanneer je sport beoefent.

De woordenschat gaat over de bekendste sporten, het werkwoord dat je nodig hebt om te vertellen welke sport
je beoefent en ook de meest gebruikelijke plaatsen waar die sport beoefend wordt. Loop deze rubriek met de
cursisten door en laat ze zelf afleiden wat de nieuwe woorden in de laatste kolom kunnen betekenen.

De idea is wederom een Spaans spreekwoord dat een variant is op ons ‘vallen en opstaan’. 

Oefenboek

Luisteroefening in twee gedeelten met bij elke bewering steeds drie tot vier keuzemogelijkheden. Laat de
cursisten eerst die mogelijkheden bestuderen voordat ze naar de teksten luisteren.

Combinatieoefening waarin de woorden maar één keer gebruikt kunnen worden. De vertaling dient om de
combinatie beter te laten beklijven.

Oefening in uitdrukkingen van tijd. Controleer even of de cursisten nog weten wat de momento betekent!

Uitbreiding van de woordenschat op het gebied van sporten. 
Judo wordt in het Spaans ook wel eens yudo geschreven, maar de uitspraak is altijd [yudo].

Oefening over de apócope (of niet) bij alguno en ninguno. Vraag steeds aan de cursisten om elkaar te
verbeteren als dat nodig is. 

5 Completa

4 Relaciona

3 Completa

2 Combina y traduce

1 Escucha y elige
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Oefening over de nieuwe en de al gekende werkwoorden met diftongering, waarbij sommige werkwoorden m
eerdere keren kunnen worden gebruikt. 

Doe deze oefening bij voorkeur mondeling en moedig de cursisten aan. 

� Extra suggestie
Gebruik dezelfde zin verschillende keren, met lichte wijzigingen: hoe zeg je dat je tweemaal/eenmaal per
maand/week/jaar tennis/voetbal… speelt? Het geeft de cursisten meer vertrouwen.
Let op voor de klassieke fouten: en *el verano, en *el invierno. En vestig de aandacht op de tijdsbepaling los
fines de semana, waarbij de voorzetsels en of durante meestal niet worden gebruikt.

Inoefenen van de namen van (onderdelen van) verschillende sporten en tijdsbepalingen. Laat de cursisten in
groepjes van twee oefenen en controleer daarna zo nodig nog klassikaal.

Dit raadspel bevat nogal wat nieuwe woordenschat maar de woorden zijn vaak transparant of anderszins
gemakkelijk af te leiden. De oefening dient ook om te leren omschrijven, een compensatiestrategie die heel
belangrijk is bij het leren gebruiken van een vreemde taal.

Dubbele luisteroefening die vrij parallel loopt met de twee uitgangsteksten. De opdracht bij de eerste tekst
vraagt om scannen van de informatie die wordt gegeven, de opdracht bij de tweede toetst hetzelfde maar dan
in beweringen waarvan de cursist moet aangeven of die goed of fout zijn.

Dit rollenspel bevat twee dialogen. De eerste gaat over sportbeoefening (communicatieve doelen 1, 3 en 4) en
oefent de vervoegingen van soler en jugar als ook andere diftongerende werkwoorden. De tweede gaat over
sportaccommodatie reserveren (leerdoel 2) met quisiera en oefent tijdsaanduidingen. Laat de cursisten in beide
dialogen van rol wisselen en, nadat in tweetallen afdoende geoefend is, nog een of twee groepjes klassikaal
beide dialogen voordragen. Laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas
daarna geeft u feedback. 

Vrije spreekoefening waarin de cursisten ook argumenten voor hun keuze moeten geven. 

� Extra suggestie
Cursisten kunnen ook vertellen waar, wanneer en met wie ze die sport beoefenen, of het een dure sport is, enzovoort.

Nog een oefening in leren omschrijven. De oefening kan klassikaal (alle cursisten stellen steeds vragen aan een
van hen totdat ze de sport geraden hebben) maar de cursisten kunnen de oefening ook in tweetallen doen.
Daarna kunt u enkele tweetallen kiezen die de dialoog voor de hele groep uitvoeren, zodat u een aantal
beschrijvingen van sportlieden te horen krijgt.

De cultuuroefening is deze keer vooral een leesoefening, alleen de laatste vraag nodigt uit tot uitbreiding,
waarbij we doelen op het bij ons steeds meer populaire squash maar ook het Friese kaatsspel. 

14 Lee y contesta

13 Adivina

12 Cuenta

11 Habla

10 Escucha y contesta

9 Lee

8 Pregunta y contesta 

7 ¿Cómo se dice?

6 Completa
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19 Entre gustos no hay disputas

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les bouwen niet alleen voort op die van de vorige les (en wel 1, aangeven
wat je gewoonlijk doet) maar breiden die ook uit (en wel 2, aangeven wat je graag doet).

De eerste uitgangstekst gaat over voorkeuren en afkeuren en verwijst naar de titel van deze les met de Spaanse
variant van het spreekwoord ‘Over smaak valt niet te twisten’. De tweede gaat over collega’s die samen uit
willen gaan en praten over wat ze leuk vinden en wat minder. 

Wat grammatica betreft worden gustar en vergelijkbare werkwoorden als encantar, parecer en apetecer
aangeboden en in de oefeningen ingeoefend. Het gaat bij deze werkwoorden om een constructie die anders is
dan in het Nederlands en waar we ruim aandacht aan besteden in de oefeningen. Behandel, voordat deze
constructie in de oefeningen aan bod komt, eerst de voorbeelden met bijbehorende vragen in het grammaticale
blok en verwijs naar paragraaf 84 van het grammaticaoverzicht.
Met gustar worden de persoonlijke voornaamwoorden als meewerkend voorwerp gecombineerd en dat is het
tweede onderwerp van deze les. We nemen er dan ook de persoonlijke voornaamwoorden na een voorzetsel bij
en geven alle persoonlijke voornaamwoorden, ook die als lijdend voorwerp, in een tabel weer waarover we
vragen stellen. 

De woordenschat (er is in deze les geen ¿Cómo se dice?) biedt nog een aantal andere vrijetijdsbestedingen dan
sporten aan, woorden die in de oefeningen gebruikt gaan worden. 

De idea betreft deze keer het onderschrift Existen hojas de reclamaciones, waaraan vaak nog wordt toegevoegd
a disposición del público. Hojas de reclamaciones of Carta de reclamación zijn in Spanje officiële, door de
betreffende Comunidad Autónoma goedgekeurde klachtenformulieren. Deze zijn te vinden in alle openbare
gelegenheden, zoals winkels, restaurants, hotels, bioscopen en reparatiewerkplaatsen, en de medewerkers zijn
verplicht ze aan de klant aan te bieden als die daarom vraagt. Het formulier omvat vier pagina’s, die elk een
verschillende kleur hebben. Degene die de klacht op het originele formulier indient bij de bevoegde instantie,
moet zo mogelijk bewijsmateriaal bijvoegen en een ingevuld exemplaar bewaren. 

Oefenboek

Luisteroefening in twee gedeelten. Bekijk bij A met de cursisten eerst de woorden in de eerste kolom en vertaal
wat ze niet begrijpen. Laat daarna de eerste tekst horen en de kolommen aankruisen. Laat de tekst zo nodig
nog eens beluisteren, al dan niet ter controle of ze het goed hebben ingevuld. De oefening is niet heel moeilijk,
omdat deze woorden letterlijk voorkomen in de uitgangstekst.
Bij B wordt het begrip van de tweede tekst getoetst door de cursisten van beweringen te laten aangeven of die
goed of fout zijn. Ga zo nodig nog op de woordenschat in. 

Zinnen met el gusto, gustar, encantar en preferir. Ze geven u de gelegenheid het eerste grammaticale
onderwerp van deze les te introduceren en het gebruik van gustar en vergelijkbare werkwoorden uit te leggen.

Woordenschatoefening waarin enkele belangrijke nieuwe woorden aan de orde komen.

3 Completa

2 Traduce

1 Escucha
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Begin met na te vragen bij de cursisten of ze (nog) weten wat een meewerkend voorwerp is en geef zo nodig
een voorbeeld in het Nederlands. Zet daarna een Spaans voorbeeld op het bord, met het voorzetsel a.
Vergeet bij de grammatica niet uit te leggen dat het meewerkend voorwerp vaak dubbel uitgedrukt wordt in het
Spaans:
• om nadruk te leggen (A mí me gusta…);
• om te verduidelijken (bij le/les);
• zeer vaak in de spreektaal, zonder specifieke reden.

Met deze oefening wordt de extra woordenschat van de rubriek Aficiones y pasatiempos uit het tekstboek
ingeoefend. Laat de cursisten eerst de woordenschat in het tekstboek bestuderen en dan de oefening maken.
Wijs op het verschil tussen jugar en tocar. Deze woordenschat kunnen de cursisten gebruiken in de vrijere
spreekoefeningen. In A maken ze zinvolle combinaties en in B beginnen ze met het inoefenen. Laat zo veel
mogelijk cursisten aan de groep vertellen wat ze (niet) graag doen en corrigeer onmiddellijk de klassieke fout Me
gusto …

� Extra suggestie
Ter illustratie van de betekenis en het gebruik van gustar kunt u Me gustas tú van Manu Chao laten horen
(succesnummer in de zomer van 2001). De tekst leent zich trouwens goed voor een gatentekst als
luisteroefening, want de cursisten zullen vrij veel woorden al kennen.

In deze oefening moeten de juiste vormen van werkwoorden als gustar, encantar, parecer en apetecer worden
ingevuld. Vraag steeds naar wat het onderwerp is van de zin om een correct gebruik van deze werkwoorden in
te slijpen.

De zinnen van deze oefening zijn niet zo eenvoudig. Verwijs nog even naar de uitleg bij oefening 4 over het
gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden, met name het dubbel uitdrukken. Laat de cursisten in groepjes
van twee werken en loop daarna klassikaal nog even deze oefening door.

De oefening gebeurt in drie stappen en we vragen in het Nederlands te antwoorden omdat er nieuwe
woordenschat gebruikt wordt. In aansluiting op oefening 4 en ter uitbreiding van de woordenschat kunt u na
deze luisteroefening woorden en uitdrukkingen op het bord zetten die te maken hebben met sport en vrije tijd.
Vraag eventueel uw cursisten er nieuwe zinnen mee te maken.

Inslijpen van Me gusta/encanta en herhaling van de trappen van vergelijking (vergrotende, verkleinende en
overtreffende trap). Na deze oefening moeten dergelijke constructies zo zijn ingeslepen, dat de cursisten ze
kunnen gebruiken in een andere context.

A: Moedig de cursisten aan om zo veel mogelijk te variëren met de constructies die onder de oefening staan.
Om het ijs te breken kunt u de oefening eerst met de cursisten doen: zij stellen de vragen en u antwoordt en
geeft telkens een beetje uitleg. Zo komen ze ook wat meer over u te weten…

B: Kunt u ook als huiswerk opgeven. 

Maak van deze oefening een spreekoefening en geen vertaaloefening: ‘Myra, vertel ons eens of je graag uitgaat,
wanneer, met wie…’; ‘Suzanne, vertel jij eens wat je het liefst doet in je vrije tijd…’. Breid zo deze oefening
verder uit tot een echt gesprek.

10 Cuenta

9 Haz preguntas

8 Compara

7 Escucha

6 Completa

5 Elige

4 Combina y traduce
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Dit spelletje met ja- en nee-vragen vraagt van de cursisten dat ze gebruikmaken van allerlei strategieën om te
kunnen raden om welke vrijetijdsbesteding of sport het gaat. Zorg ervoor dat er geen andere antwoorden
worden gegeven dan sí, no, no sé of se puede en dat de cursisten alle mogelijkheden uitsluiten en doorgaan tot
ze geraden hebben waar het om gaat.

De beweringen bij het cultuurstukje dienen om te controleren of de cursisten de inhoud van de tekst hebben
begrepen. Ze kunnen ook de inleiding zijn tot een gesprekje in het Spaans met de cursisten over hun en onze
(gewoonten met betrekking tot) vrijetijdsbesteding. De foto is van FC Barcelona met Van Bronkhorst.

Deze schrijfoefening zal geen problemen opleveren. In de voorgaande oefeningen en teksten hebben de
cursisten voldoende woordenschat geleerd. Ga eerst nog even in op de opbouw van de tekst ¿Qué hacemos en
nuestro tiempo libre?: een vraag in de titel (zou ook een bewering kunnen zijn, maar een vraag roept meer
aandacht op), de uitwerking van het thema door iets te zeggen over de verschillende groepen, enzovoort.

� Extra suggestie
Als de teksten zijn geschreven, is het een goede correctieoefening om cursisten elkaars teksten te laten
bekijken op de volgende aspecten: goede opbouw en lay-out, aantrekkelijke tekst, spelfouten en
grammaticafouten. Zo leren ze van elkaar. Pas daarna geeft u feedback op de geschreven producten.

13 Escribe

12 Lee y comenta

11 Adivina
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20 ¿Qué has hecho en tu tiempo
libre?

Tekstboek
De communicatieve doelen van deze les zijn:
1 vertellen wat je vandaag gedaan hebt,
2 vertellen over je vrijetijdsbesteding en
3 aangeven hoe vaak je iets doet. 

Het onderwerp van deze les is vrijetijdsbesteding. Het is een uitgebreid thema en ideaal om de perfecto
compuesto te behandelen. De uitgangstekst is een interview met vijf mensen die ieder vertellen over wat ze
afgelopen week(einde) hebben gedaan. 

Daarvoor hebben ze de perfecto compuesto nodig en die wordt dan ook in deze les aangeboden en ingeoefend.
Het gaat in deze les enkel nog om de regelmatige vormen van het participium, met één uitzondering: hecho.
Vraag 2 onder de vervoeging dient om de cursisten goed te laten nadenken over de verschillen tussen het
Nederlands en het Spaans. Het Nederlands is bij de voltooide tijd niet consequent in het gebruik van het
hulpwerkwoord: vergelijk bijvoorbeeld ‘zijn geweest’ en ‘zijn gegaan/gekomen’ met ‘hebben gedaan’. Het is
goed dat de cursisten zich daar rekenschap van geven, want anders gaan ze ‘zijn’ + voltooid deelwoord fout
vertalen. 

De ¿Cómo se dice? bevat een viertal uitdrukkingen met de perfecto compuesto en een met gustar als herhaling.

De woordenschat bouwt voort op die van les 18 en voegt nog een aantal mogelijkheden toe om ‘hoe vaak’,
‘wanneer’ en ‘hoe lang’ in het Spaans uit te drukken.

De idea is deze keer een uitspraak die helemaal is toegesneden op de tijd. Vraag de cursisten eerst naar een
dergelijke uitdrukking in het Nederlands (bijv. de tijd vliegt). Als de cursisten weten wat volar betekent, kunnen
ze de Spaanse vraag beantwoorden. U kunt nog wat dieper op de constructie ‘se me pasan volando’ ingaan.

Oefenboek

Luisteroefening waarbij de cursisten alleen maar hoeven te ‘scannen’ wie wat heeft gedaan om dat vervolgens
aan te kruisen in de desbetreffende kolommen. De cursisten kennen al verschillende activiteiten vanuit les 18 en
19. Daarnaast zijn er nog enkele transparante woorden zoals teatro en galería de arte die ze zeker zullen
herkennen.

Zinvolle combinaties maken met werkwoorden. De vertaling helpt om deze combinaties te laten beklijven.

Laat de cursisten eerst het blok ¿Cuántas veces? in het tekstboek bekijken voordat ze twee aan twee deze
geleide dialogen maken.

El ahorcado of ‘galgje’ is een woordspelletje om combinaties van lettergrepen in woorden te leren herkennen.
Geef zo nodig nog wat meer voorbeelden en vraag de cursisten vooral uit te gaan van bekende woorden om het
elkaar niet te moeilijk te maken. Voor degenen die het spelletje niet kennen, volgt hier een korte uitleg:
In groepjes van twee neemt er één een woord in gedachten en schrijft even zoveel puntjes op als het woord aan
letters heeft, met zo nodig accenten boven die puntjes. De ander probeert de letters te raden. Lukt dat, dan
wordt die letter op het desbetreffende puntje gezet. Lukt dat niet, dan wordt het eerste deel van een galgje
getekend met daaraan bungelend een poppetje. Dat gaat verder totdat het woord geraden is, dan wel de galg
compleet is (wij tellen twaalf kansen voor een volledige ophanging aan de galg).

4 Adivina

3 Pregunta y contesta 

2 Combina y traduce

1 Escucha y marca
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Eerste oefening in regelmatige (en een enkele onregelmatige) participios. 

Oefening over de voltooid tegenwoordige tijd, voorzetsels en concordantie. Laat de oefening individueel
schriftelijk doen en loop rond om de aandacht te vestigen op de concordantie.

Dit is een nog geleide dialoog over de perfecto compuesto. Laat de cursisten nu twee aan twee mondeling
samenwerken en neem nog enkele zinnen ter controle klassikaal door. Vertel de cursisten dat ze niet alleen
gebruik kunnen maken van de idioomrubriek ¿Cuántas veces? in het tekstboek, maar dat ook in de
uitgangstekst nog enkele nuttige tijdsbepalingen staan.

Luisteroefening. Vertel de cursisten dat ze slechts twee activiteiten moeten noteren in de twee kolommen. Bij
een tweede beluistering kunt u hun verzoeken meer informatie te geven over beide personen.

Doe deze oefening mondeling. A vraagt naar de activiteiten van een ander, in B vindt de transfer plaats naar wat
de cursisten zelf hebben gedaan. 

Rollenspel uitgaande van beide communicatieve doelen van deze les en die van de vorige les waarvoor veel
woordenschat over vrijetijdsbesteding nodig is. Laat de cursisten van rol wisselen en, nadat in tweetallen
afdoende geoefend is, nog een of twee groepjes klassikaal beide dialogen voordragen. Laat hen luisteren naar
elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Deze gecombineerde lees- en spreekoefening gaat over een onderzoek van het INE, het Spaanse Instituto
Nacional de Estadística naar de tijdsbesteding in Spanje in juli 2004 (bron: http://www.ine.es/prensa/np333.pdf).
We hebben een tabel geselecteerd over de verschillen tussen mannen en vrouwen en vragen vooral naar de
achtergronden van deze cijfers. De vragen 6 en 7 gaan in op de eigen situatie van de cursisten. Breid het
gesprek zo mogelijk verder uit.

Vrije oefening over wat de cursisten afgelopen week hebben gedaan en of ze dat leuk hebben gevonden. Zo
combineren we de communicatieve doelen van deze en vorige les en sluiten de module af.

12 Cuenta

11 Lee y comenta

10 Habla

9 ¿Cómo se dice?

8 Escucha

7 Pregunta y contesta 

6 Haz frases

5 Cambia
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Toetsing Módulo 4 lessen 16-20
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze vierde module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 

Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



Módulo 5 ¿Qué has hecho?

21 No me he aburrido

Tekstboek
De leerdoelen van deze les:
1 vertellen wat je vandaag gedaan hebt en
2 vragen of iemand iets vervelend vindt,
geven al aan dat deze les direct aansluit op de laatste twee lessen van de vorige module.

De leestekst van de laatste les van de vorige module ging gedeeltelijk over een onderzoek naar de
tijdsbesteding van mannen en vrouwen. Daaruit bleek hoe groot het verschil is tussen mannen en vrouwen wat
betreft de tijd die ze besteden aan het huishouden. Het onderwerp van deze les sluit daar direct bij aan. De
uitgangstekst is een telefonisch interview met een huisvrouw waarin zij vertelt over wat ze vandaag allemaal
heeft gedaan en wat ze daarvan vindt. 

De grammatica van deze les betreft allereerst onregelmatige voltooid deelwoorden. Het lijstje dat we geven is
beperkt, maar hierbij moeten ook de samenstellingen worden meegerekend. Er zit voor de cursisten niets
anders op dan deze participios van buiten te leren. Het tweede grammaticale item zijn de onbeklemtoonde
vormen van het bezittelijk voornaamwoord. De vraag gaat over het verschil tussen het Spaans en het
Nederlands. Laat de cursisten zelf ontdekken (u kunt zo nodig wel een handje helpen) dat in het Spaans, anders
dan in het Nederlands, de bezittelijke voornaamwoorden zich in geslacht en getal richten naar het woord waar
ze voor staan en niet waarnaar ze verwijzen en dat ze dus worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden. 

De ¿Cómo se dice? geeft in aanvulling op de uitgangstekst nog een aantal uitdrukkingen die de cursisten later
bij de spreekoefeningen en de schrijfoefening nodig hebben. Alle zinnen staan met opzet in de perfecto
compuesto/pretérito perfecto, zodat de vorming van deze tijd herhaald wordt. Tegelijkertijd introduceren we
hierbij nog enkele nuttige tijdsbepalingen.

De extra woordenschat die we geven in het idioomblok, betreft de namen van een aantal labores de casa die de
cursisten moeten beheersen.

De idea sluit prima bij het thema van de les aan in de vorm van de Spaanse variant op ons spreekwoord: ‘Je
moet de vuile was niet buiten hangen’.

Oefenboek

Deze oefening moet voor de cursisten te doen zijn, want ze zullen veel werkwoorden herkennen. Er zijn
natuurlijk ook andere volgordes dan die van de uitgangstekst (die wij in de sleutel geven) mogelijk. Laat enkele
cursisten de zinnen in hun volgorde voorlezen en controleer of er niets onlogisch is. 

Combinatieoefening op zinsniveau.
Wijs in de tekst en woordenlijst op het gebruik van het mannelijk lidwoord un voor ama de casa en verwijs naar
paragraaf 9.7 van het grammaticaoverzicht. U kunt nog andere voorbeelden geven zoals hambre, águila, alma.

Oefening over de woordenschat van deze les.

3 Traduce

2 Combina

1 Escucha y ordena
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� Extra suggestie
We hebben het al eerder over voornamen gehad. In deze oefening staat Jesús. 
Vertel dat Jesús een courante voornaam is in Spanje, hoe vreemd dat voor ons ook mag klinken.

Woordenschatoefening in de vorm van een ‘sopa de letras’ over dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbestedingen.

Oefening over de onregelmatige participios. Neem eerst het overzichtje in het tekstboek door. Let op: er schiet
één werkwoord over (cubrir). 

A: Combinatieoefening en grammaticaoefening in één. De vertaling naar het Nederlands bevordert het
onthouden. 

B: Om een (chrono)logisch verslag te geven van hun activiteiten, moeten cursisten leren adequate bijwoorden
van tijd te gebruiken in hun opsomming (zie ook de rubriek ¿Cómo se dice?). Laat enkele cursisten hun
volgorde voorlezen en de anderen aangeven of die volgorde klopt of niet.

De vragensteller is een ‘nieuwsgierig aagje’ ofwel un preguntón. De oefening kan eerst in tweetallen met daarna
nog klassikale correctie.

Herhaling van la hora. Bouwt voort op oefening 7 en is nog tamelijk gestuurd. Liever het werkwoord hacer niet
laten gebruiken om de cursisten te dwingen specifieke vragen te stellen en omdat hacer pas later in deze les
aan bod komt.

Een eerste oefening over de bezittelijke voornaamwoorden (onbeklemtoonde vormen). Laat de cursisten eerst
naar de voorbeelden in het tekstboek kijken en de vraag beantwoorden, waarbij u hen zo nodig op weg helpt
(zie voor meer informatie hiervoor in het tekstboek). Vraag bij de vormen steeds door waarom het die vorm moet
zijn en laat andere cursisten zo nodig helpen.

A: Het is voor de cursisten bij deze luisteroefening onmogelijk notities te maken van alles wat er wordt verteld.
We hebben de opdracht dus beperkt tot het aangeven van die activiteiten die op een bepaald uur gebeurden.

B: Nogmaals laten luisteren en ingaan op details. Daarna de zinnen 1-10 laten vertalen, zodat de cursisten weer
wat meer bouwstenen hebben voor de volgende spreekoefeningen.

We geven uitdrukkingen in de listado de apoyo die van belang zijn om adequaat te reageren op vragen of
beweringen.

We zorgen bij deze aanvuloefening voor wat extra sturing door stukjes van de dialoog al te geven. Laat de
cursisten twee aan twee werken om de dialoog aan te vullen en laat deze daarna door een groepje klassikaal
uitvoeren.

12 Habla

11 Pregunta y contesta 

10 Escucha

9 Traduce

8 Pregunta y contesta 

7 Rellena

6 Combina y cuenta

5 Completa

4 Busca
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Een kort rollenspel dat qua taalmiddelen nog dicht bij de uitgangstekst ligt. Laat de cursisten eerst twee aan
twee werken en laat daarna nog een of twee groepjes klassikaal de dialoog voordragen. Laat de cursisten
luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Zorg ervoor dat de cursist de zinnen zo natuurlijk mogelijk met elkaar verbindt en daarbij geschikte
tijdsaanduidingen gebruikt. Hoe vollediger en coherenter het verhaal wordt, hoe beter.

We combineren de woordenschat van deze les en de vorige in deze schrijfoefening per e-mail. Ga verder in op
manieren van begroeten en afscheid nemen die ook in informele correspondentie zoals per e-mail nodig zijn.

Laat de cursisten eerst de teksten La mujer: más que un ama de casa en ‘De Spaanse is moe en triest’ lezen en
voer daarna met hen een gesprek aan de hand van de stellingen. Daag de cursisten uit om zelf nieuwe
stellingen over dit onderwerp te bedenken.

16 Lee y habla

15 Escribe

14 Cuenta

13 Habla
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22 Póngame medio kilo 

Tekstboek
De leerdoelen van deze les zijn:
1 etenswaren kopen,
2 specificeren wat en hoeveel je wilt kopen en
3 vragen naar de rijpheid en de kwaliteit.

Deze les gaat over een heel ander onderwerp dan de vorige, namelijk inkopen doen. Dat impliceert dat de
cursist moet kunnen aangeven wat hij wil kopen, hoeveel en van welke kleur of soort. Daarvoor heeft hij veel
woordenschat nodig en die is in deze les te vinden: groenten, fruit en hoeveelheden.
De drie uitgangsteksten van de les gaan over de markt, el mercado, die in steden en dorpen van Spanje en
Spaans Amerika vaak overdekt is. De foto op bladzijde 70 van het tekstboek geeft een idee van hoe zo’n
overdekte mercado eruitziet. We zien op deze foto de Mercado Central van Valencia, in modernista-stijl.
Typische uitdrukkingen die de cursist nodig heeft om te kopen en om aan te geven wat hij wil, komen aan bod
en worden in de oefeningen ingeoefend, zodat hij er in gespreksituaties mee uit de voeten kan. De grammatica
is beperkt tot de imperativo de cortesía (beleefdheidsvorm) en het ontbreken van het artículo indefinido voor
medio en otro.

De extra woordenschat valt uiteen in twee idioomblokken, verduras en fruta.

De ¿Cómo se dice? geeft in aanvulling op de uitgangstekst en beide idioomblokken nog een aantal
uitdrukkingen met betrekking tot bestellen, die de cursisten later bij de spreekoefeningen en de schrijfoefening
nodig hebben.

De idea is een woordspeling op de Spaanse naam voor ‘watermeloen’ die heel toepasbaar is op deze les:
sandía, want de vrucht smaakt inderdaad hemels.

Oefenboek

Luisteroefening: we vragen de cursisten aan te duiden wat en hoeveel van elk product Antonia en Raúl kopen.
Deze oefening is dus eigenlijk een luisteroefening over de telwoorden. Het is echter ook de bedoeling dat de
cursisten proberen te achterhalen over welk product het gaat. Gelukkig zitten er enkele transparante woorden in
de luisteroefening.

Woordenschatoefening met als doel namen van levensmiddelen leren (her)kennen en onderbrengen in rubrieken
om ze zo beter te kunnen onthouden.

Zinnen om te controleren of de cursisten alles goed begrepen hebben. Deze oefening geeft u ook de
gelegenheid om enkele grammaticale zaken op te frissen, bijvoorbeeld ser/estar. Verwijs zo nodig naar
paragraaf 81.

Een puzzel over de namen van groenten en vlees aan de hand van een tekening van deze groenten.

4 Rellena

3 Traduce

2 Haz listas

1 Escucha y rellena
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Oefening in hardop lezen van hoeveelheden. Als algemene regel kunt u aan de cursisten meegeven dat in het
Spaans eenheden die het gewicht, de prijs, de afstand enzovoort aangeven wél een meervoudsvorm krijgen:
twee kilo = dos kilos; drie euro = tres euros; vier kilometer = cuatro kilómetros. Wijs ook nog op het gebruik van
de tussen hoeveelheden en namen van producten!

Doe deze oefening meteen mondeling en klassikaal. De eerste letter van het woord is gegeven.

Een invuloefening over de vormen van de gebiedende wijs. Neem eerst de voorbeelden in het tekstboek door en
laat dan de vragen beantwoorden. Verwijs zo nodig naar paragraaf 64 van het grammaticaoverzicht. We hebben
de oefening in vier delen opgezet:
A: eerst een oefening om de imperativo te leren vormen bij de regelmatige werkwoorden die de cursisten tot

nog toe hebben geleerd;
B: dan werkwoorden met een verandering in schrijfwijze (verwijs naar paragraaf 69 van het

grammaticaoverzicht);
C: daarna de onregelmatige werkwoorden waar nog een systematiek in de vervoeging zit (verwijs voor een

overzicht naar paragraaf 70 van het grammaticaoverzicht);
D: en ten slotte de écht onregelmatige vormen.

Herhaling van het gebruik van ser/estar. Laat de cursisten steeds hun keuzes verantwoorden en laat bij fouten
eerst andere cursisten die fouten verbeteren. Verwijs zo nodig naar paragraaf 81 van het grammaticaoverzicht.

Korte spreekoefening om woordenschat, de vormen van het werkwoord poner en hoeveelheden in te oefenen.
Leg nog uit dat ¿cuántos? ook een vrouwelijke vorm heeft.

Luisteroefening over fruit, groenten en de hoeveelheden.

Twee nog gestuurde dialogen uitgaande van de leerdoelen en taalmiddelen van deze les: etenswaren kopen en
hoeveelheden specificeren en vragen naar kwaliteit, vormen en gebruik van de imperativo-beleefdheidsvormen,
en gebruik van ser en estar en van uitdrukkingen als quisiera, póngame en déme. 
A: Het eerste gesprek vindt plaats bij het groentestalletje. Laat de cursisten twee aan twee werken en daarna

een groepje klassikaal voordragen, waarbij u zo nodig nog correcties aanbrengt.
B: Het tweede gesprek (laat wisselen van rol) is bij de viskraam. Zie voor procedure bij A.

Een vrijere versie van de vorige oefening in de vorm van een rollenspel. 
Laat de cursisten eerst twee aan twee werken aan beide dialogen (tussendoor wisselen van rol) en laat daarna
nog een of twee groepjes klassikaal die dialogen voordragen. Laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten en
corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Een korte spreekoefening die klassikaal kan worden gedaan. 

13 Contesta

12 Habla

11 Habla

10 Escucha

9 Habla

8 Completa

7 Completa

6 Completa las frases

5 Lee
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� Extra suggestie
Breid de vragen over gerechten en producten verder uit en maak er een echt open gesprek van. 

Probeer de cursisten zo natuurlijk mogelijke gesprekken te laten voeren aan de hand van de tekening.

Een uitgebreide leesoefening met een tekst over het Spaanse dieet, met vragen die als startpunt kunnen dienen
voor een uitgebreid gesprek met de cursisten hierover. 

15 Lee y comenta

14 Pregunta y contesta 
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23 ¿Qué tomamos? 

Tekstboek
De leerdoelen van deze les zijn:
1 drankjes en hapjes bestellen,
2 vragen hoe iemand een gerecht vindt en
3 aangeven dat je iets lekker vindt.

Ook het onderwerp van deze les is eten, maar nu op het terras van een bar. Dus moeten we leren bestellen, en
wel de beroemde tapas. Zeggen waar je zin in hebt, of je het lekker vindt en je voorkeur uitdrukken zijn ook
belangrijke taalfuncties als het gaat over eten en drinken. In deze les leren de cursisten hoe ze deze zaken in het
Spaans kunnen uitdrukken.

De uitgangstekst is een dialoog tussen Rosario (alweer zo’n naam die van María is afgeleid, en afgekort Charo
luidt), Enrique, Juan, Nieves en de ober. Allerlei tapas worden door de ober genoemd en nadat ze hun bestelling
hebben gekregen, vraagt Rosario hoe een bepaalde tapa, de calamares, is (uiteraard, kunnen we toevoegen,
want Spanjaarden stellen veel belang in eten). Ze maakt daarbij gebruik van estar, zie daarover hieronder, en
daarna proeven ze van elkaar (ook dat gebeurt heel veel in Spanje, meer dan bij ons). 
De tekst biedt u een mooie gelegenheid om meer te vertellen over de oorsprong van dit typische Spaanse
verschijnsel en de gewoonten die variëren van streek tot streek. Zo worden in sommige steden in het zuiden
nog steeds gratis tapas verstrekt bij een drankje, kan ir de tapas een vervanging van de maaltijd zijn en worden
tapas in Baskenland pinchos genoemd.

De grammatica die aan bod komt, is beperkt tot de plaats van de persoonlijke voornaamwoorden als reflexief,
meewerkend en lijdend voorwerp.
De oefeningen werken geleidelijk toe naar het leren bestellen van drankjes en hapjes.

De extra woordenschat gaat over bebidas en allerlei soorten courante tapas die nog niet aan bod zijn gekomen
in de uitgangstekst.

De ¿Cómo se dice? bevat nog enkele uitdrukkingen voor het plaatsen van bestellingen en de uitdrukking
¿Cómo están los calamares?, een specifiek gebruik van het werkwoord estar waar u kort op zou kunnen ingaan.

De idea is het spreekwoord Quien bebe poco bebe más, een doordenker waar geen echte vertaling in het
Nederlands voor bestaat. U zou er nog een spreekwoord over drinken aan toe kunnen voegen voor de niet zo
matige drinkers onder ons: do entra beber, sale saber dat wij zouden vertalen met ‘als de wijn is in de man, is
de wijsheid in de kan’. 

Oefenboek

Luisteroefening. Niet zozeer de goede volgorde van de zinnen is hierbij het belangrijkst, als wel de inspanning
die de cursisten leveren om deze zinnen te begrijpen.

Woordenschatoefening. Ook van niet-adequate combinaties van woorden kunnen de cursisten leren.

Woordenschatoefeningen. Laat eerst de tapas van de idioomrubriek bestuderen. Met name voor cursisten die
nog niet in Spanje zijn geweest, is het nuttig een korte uitleg te geven over allerlei tapas.

3 Cuenta

2 Corrige

1 Escucha y ordena
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Alle woorden zijn gegeven, ook de lidwoorden en voorzetsels. De zinnen oefenen het gevoel voor een juiste
syntaxis of zinsopbouw.

Een herhalingsoefening waarin de belangrijke werkwoorden ser, estar en hacer (in weersaanduidingen) aan de
orde komen. Vraag de cursisten steeds waarom een bepaald werkwoord moet worden gebruikt.

In oefening 6 en 7 werken we met minidialogen om woordenschat en het persoonlijk voornaamwoord in te
oefenen. Waarschuw de cursisten nog even voor de valstrik van de concordancia! Laat de cursisten twee aan
twee oefenen en check daarna nog klassikaal. 

Zie bij oefening 6.

Omdat vormen en plaats van de persoonlijke voornaamwoorden vaak problemen (blijven) opleveren, hebben we
deze oefening ingevoegd. De oefening kan meteen klassikaal worden gedaan, dan wel eerst worden voorbereid
door de cursisten twee aan twee te laten oefenen met vervolgens nog klassikale controle.

Een speels element om vragen in deze context te oefenen. De oefening lijkt veel op die met woorden in
oefening 4 van les 20 uit de vorige module, maar de zinnen maken het wat moeilijker. Vraag de cursisten om de
zinnen voor elkaar niet te moeilijk te maken en correct accenttekens en andere tekens zoals vraag- en
uitroeptekens te zetten. 

Laat de cursisten groepjes van drie vormen bij dit rollenspel en dan samen dit opvoeren. Laat hen ook wisselen
van rol en daarna nog een of twee groepjes klassikaal die dialogen voordragen. Laat de cursisten luisteren naar
elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Luisteroefening in twee gedeelten: 
A: vraagt om scannen van de juiste informatie;
B: nadat de cursisten de tekst opnieuw hebben beluisterd, moeten ze de vijf zinnen kunnen vertalen. 

Deze oefening en de volgende zijn vrije spreekoefeningen. Als de eerdere oefeningen goed liepen, zullen beide
oefeningen geen problemen opleveren. Geef de cursisten de vrijheid om hun eigen gesprekje te maken en laat
een of twee groepjes dan klassikaal de dialoog uitvoeren, waarbij de andere cursisten zo nodig kunnen
verbeteren. Geef daarna zelf nog feedback.

Ook herhaling van de telwoorden. Zie voor de procedure de vorige oefening.

13 Pide

12 Decide

11 Escucha y ordena

10 Habla

9 Horca de frases

8 Completa

7 Pregunta y contesta 

6 Habla

5 Rellena

4 Haz frases
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We eindigen met een gecombineerde lees- en spreekoefening over het ontstaan van tapas en de tapas-cultuur
in Spanje in vergelijking met Nederland. De vragen zijn vooral bedoeld als startpunt voor een open gesprekje
met de cursisten over dit curieuze Spaanse fenomeen, dat ook in onze streken steeds populairder is.

� Extra suggestie
Verwijs de cursisten naar de vele websites over tapas die ook in Nederland razend populair zijn geworden. We
geven hier een heel beperkte keuze met doorklikmogelijkheden uit wel tien pagina’s die we vonden via Google.
Over oorsprong van de tapas:
• in het Spaans http://www.arrakis.es/~jols/tapas/index1.html
• in het Nederlands een site op de Wikipedia-encyclopedie met vele doorklikmogelijkheden:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tapas

En websites waarop u recepten vindt van tapas:
• http://www.tapas-recepten.nl/ 

14 Lee y comenta
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24 ¿Han elegido ya? 

Tekstboek
De leerdoelen van deze les zijn:
1 bestellen in een restaurant en
2 voorkeur aangeven. 

De uitgangstekst gaat over een gezin dat uit eten gaat in een restaurant, een gewoonte die in Spanje wellicht
nog meer verbreid is dan in ons land. Men neemt dan bijvoorbeeld een menú de la casa zoals op de foto van
bladzijde 75 van het tekstboek. U kunt ingaan op allerlei gerechten die in deze tekst worden genoemd, van de
bekende paella tot typische visgerechten als rape en dorada en vleesgerechten als de solomillo de ternera. 

De grammatica van deze les betreft de ‘jij’-vorm van de gebiedende wijs (imperativo tú). We geven wat
voorbeelden uit de uitgangstekst en stellen er twee vragen over. In oefening 7 oefenen we deze ‘kale’ vormen en
in oefening 8 oefenen we die vormen samen met de persoonlijke voornaamwoorden, zodat de cursisten
vertrouwd raken met deze combinatie. We geven verder nog het onregelmatige werkwoord traer dat de
cursisten in deze les nodig hebben. Ga in op de regelmatige imperativo tú van traer, trae tegenover de
onregelmatige traiga(n)-vormen die zijn afgeleid van traigo. 

In de uitgangstekst komen al heel wat namen van typisch Spaanse gerechten voor, maar in platos españoles
voegen we er nog een aantal aan toe. 

De idea is een woordgrap op de dubbele betekenis van het woord carta.

Oefenboek

De cursisten zullen nog niet alle woorden kennen, maar vele zijn vrij transparant (champán, ensalada, dorada,
sorbete).

We vestigen hiermee de aandacht op enkele belangrijke uitdrukkingen in de uitgangstekst die de cursisten
nodig hebben voor de vrijere oefeningen verder in de les.

Combinatieoefening met de woordenschat. Het tekstboek blijft dicht.

Nog een oefening met de woordenschat, maar nu in zinsverband.

Dit is een heel open woordenschatoefening die u meteen klassikaal (ieder vult om de beurt een woord aan) dan
wel eerst individueel en dan klassikaal kunt doen. 

Grammaticaoefening die ingaat op werkwoorden met e-i-wisseling, diftongering (herhaling) en het werkwoord
traer.

6 Completa

5 Red de palabras

4 Completa

3 Combina y traduce

2 Traduce

1 Escucha
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Neem eerst, als u dat nog niet hebt gedaan, de voorbeelden in het tekstboek door en laat de vragen
beantwoorden. Laat dan de oefening maken. 

Na de oefening op de vorming van de gebiedende wijs, nu diezelfde vorm in combinatie met een
voornaamwoord. Nogmaals de jij-vorm van de gebiedende wijs, maar nu met de persoonlijke
voornaamwoorden.

Luisteroefening waarmee we de woordenschat een beetje uitbreiden.
Een synoniem van bien pasadas uit B5 is bien hechas.

Deze oefening kan heel goed direct mondeling worden gedaan. Breng kleine variaties aan in de zinnen, dan kunt
u meer cursisten aan het woord laten. Bijvoorbeeld: Hoe zeg je dat je/jullie trek hebt/hebben in
vis/vlees/omelet/…

Rollenspel over bestellen in een restaurant. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat wisselen van rol. Laat
eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten
en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Speel eventueel eerst een voorbeelddialoog met een van de cursisten en laat ze daarna twee aan twee oefenen.
De lijst met inleiders geeft heel wat steun.

Zorg ervoor dat de cursisten de gesprekjes zo natuurlijk mogelijk voeren. Laat hen zich voorstellen dat ze in een
restaurant in Spanje zitten te eten, een vaak voorkomende situatie waarbij ze de geleerde woordenschat met
betrekking tot eten en drinken kunnen oefenen en informatie en raad kunnen vragen over gerechten. 

� Extra suggestie
Ga in op de gerechten die hier worden genoemd en maak van de gelegenheid gebruik om wat meer te vertellen
over de Spaanse keuken die bijzonder gevarieerd is. U kunt daarvoor gebruikmaken van Spaanse kookboeken,
zoals het bijzonder fraai uitgevoerde Culinaria España (Könemann, Köln, 1998). In dat boek, dat ook in het
Nederlands verkrijgbaar is, wordt bijzonder veel informatie met vele recepten gegeven over de keuken in de
verschillende regio’s van Spanje. 

Vrije oefening. Controleer eerst nog even of iedereen de uitdrukkingen in de lista de apoyo begrepen heeft.

Deze keer een leesoefening over een recept dat we hebben gehaald uit het eerder genoemde Culinaria España:
het bekende Calamares a la romana. Nadat de cursisten het recept in het Nederlands hebben weergegeven,
kunt u het hen laten herhalen in het Spaans.

15 Lee y explica

14 Aconseja y convence

13 Elige

12 Reacciona

11 Habla

10 ¿Cómo se dice?

9 Escucha

8 Completa

7 Cambia
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25 A ver cómo te queda 

Tekstboek
De leerdoelen van deze les zijn:
1 kleding kopen,
2 het materiaal van de kleding benoemen en
3 de kleur aangeven. 

We gaan deze les op pad om kleren te kopen: de cursisten leren hoe kleren te kopen en kleur, maat, stof
enzovoort aan te geven. Het geeft de mogelijkheid om uitdrukkingen met gustar, encantar en parecer te
herhalen. De foto op bladzijde 78 van het tekstboek over Día de la madre sluit hierbij aan.

De belangrijkste grammaticale items in deze les zijn de combinatie van twee onbeklemtoonde
voornaamwoorden bij werkwoorden en dan met name de plaats van deze voornaamwoorden. We geven enkele
voorbeelden met vragen erbij.
Daarna komen de pronombres demostrativos aan bod, altijd een dankbaar onderwerp voor de docent om de
verschillen in gebruik tussen het Nederlands en het Spaans duidelijk te maken. U kunt om dit uit te leggen
gebruikmaken van het schema in paragraaf 53 van het grammaticaoverzicht, waarbij de pronombres
demostrativos worden gekoppeld aan de persoonlijke voornaamwoorden en de bijwoorden van plaats.

In de uitgangstekst worden veel woorden aangeboden die met kleding te maken hebben. Daaronder ook die
van kleuren, maar dat onderdeel breiden we nog uit met een extra blok colores. We bieden een aantal
gevarieerde woordenschatoefeningen aan die met kleding (kopen) te maken hebben en aan het einde van de les
moeten de cursisten zich over dit onderwerp goed in het Spaans kunnen uitdrukken. 

� Extra suggestie
Het zal niet bij alle cursisten bekend zijn, maar de keten Zara is een Spaanse modeketen die in onze contreien
heel populair is geworden. Vraag ernaar bij de cursisten. 

De idea is een grap die wij heel aardig vinden. Niet altijd is een grap in het Spaans zo goed te begrijpen…

Oefenboek

We starten met een waar/niet-waar-oefening om te toetsen of de cursisten de drie dialogen hebben begrepen.

Enkele zinnen met moeilijkheden voor vele cursisten: demasiado, acabar de, pone, quedarse con, …

De negen woorden die gevraagd worden, komen uit de tekst.

Zinvolle combinaties maken. De vertaling dient om de combinaties beter te kunnen onthouden.

Woordenschatoefening over de namen van kledingstukken. Er komen er heel wat aan bod.

5 Nombra

4 Combina y traduce

3 Da el antónimo

2 Traduce

1 ¿Verdad o mentira?
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Woordenschatoefening over kleuren. Neem eerst het blok colores nog even door.
Wij denken dat de basiskleuren voldoende zijn op dit beginnersniveau, maar het kan wel zijn dat uw cursisten
meer kleuren willen weten. Vergeet dan niet uit te leggen dat er een tweede groep kleuren bestaat zoals rosa,
violeta, malva, naranja… Dit zijn eigenlijk zelfstandige naamwoorden die als bijvoeglijk naamwoord worden
gebruikt. Ze veranderen dus niet van geslacht en vaak ook niet van getal: unos coches naranja.
Een veelgebruikt alternatief is de constructie es (de) color + de naam van de kleur: una falda de color malva, un
pueblo de color amarillo.
Wordt de kleur nog door een ander bijvoeglijk naamwoord bepaald, dan vervalt de concordantie meestal: ojos
azul claro, pantalones azul marino.

� Extra suggestie
U kunt de cursisten ook vragen om nog meer voorbeelden te geven van iets met een bepaalde kleur. Het is
hierbij nuttig het vrouwelijk en het meervoud van bijvoeglijke naamwoorden te herhalen of ernaar te verwijzen in
het grammaticaoverzicht.

Deze oefening bestaat uit twee onderdelen die bij elkaar horen. Het gaat om het inoefenen van de persoonlijke
voornaamwoorden in combinatie met kleuren, concordantie en de aanwijzende voornaamwoorden.
A: We starten met de mogelijkheden in het Spaans te geven. Laat in tweetallen oefenen en daarna klassikaal

nog even controleren.
B: In dit tweede deel zijn de mogelijkheden in het Nederlands gegeven, wat moeilijker zal zijn voor de cursisten.

Luisteroefening die parallel loopt met de uitgangstekst en in twee stappen verloopt. 
A: We geven eerst de nog heel globale vragen in het Nederlands om globaal tekstbegrip te toetsen.
B: Nu gaat het erom een aantal uitdrukkingen te begrijpen die met kleding passen en kopen te maken hebben.

Deze vertaaloefening oefent veel taalmiddelen die de cursisten nodig hebben voor de vrijere oefeningen
verderop in deze les.

In tweetallen en daarna nog klassikaal checken.

Een geleide dialoog doordat nog veel taalmiddelen staan gegeven. Laat de cursisten in tweetallen werken, zo
nodig nog van rol wisselen en daarna klassikaal nog controleren en feedback geven.

Rollenspel over kleding passen en kopen. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat wisselen van rol. Laat
eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten
en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een raadspelletje, zoals we dat eerder hebben gedaan, maar nu over kleding en kleuren. 

Ieder van de cursisten heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur voor bepaalde kleding, maar let erop dat de kleding k
geschikt moet zijn voor deze gelegenheid, namelijk een zilveren bruiloft.

14 Cuenta

13 Adivina

12 Habla

11 Habla

10 ¿Cómo se pregunta?

9 Traduce

8 Escucha

7 Habla

6 Contesta
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Een gecombineerde lees- en spreekoefening, waarbij in de vragen meteen wordt doorgekoppeld naar de situatie
bij ons. Hoewel er steeds meer vrijheid is in de openingstijden van winkels in ons land, zijn er nog wel
verschillen. Maak er een open gesprek van.

� Extra suggestie
U kunt hier wat dieper op ingaan, met name op de twee systemen die gehanteerd worden: de jornada continua,
vaak voor grote warenhuizen en de jornada partida voor (kleinere) winkels.

NB De leestekst bij deze oefening is abusievelijk niet opgenomen in het oefenboek bij de eerste oplage van de
tweede druk. We drukken die tekst hierna af.

De compras
En España al igual que en otros países europeos uno puede ir a comprar a las tiendas tradicionales. El horario de apertura de

estas tiendas difiere de otros países. Por la mañana suelen estar abiertas de 10.00 horas a 13.00 o 14.00 horas y por la tarde de

16.00 horas a 20.00 horas. En verano las tiendas permanecen abiertas incluso hasta las 22.00 horas. Los domingos y festivos

muchas tiendas pequeñas están cerradas. Por la falta de tiempo y la comodidad, muchos españoles realizan sus compras en los

supermercados e incluso muchos van una vez por semana al hipermercado, que ofrece sus servicios durante todo el día e

incluso algunos domingos.

15 Lee y comenta
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Toetsing Módulo 5 (lessen 20-25) 
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze vijfde module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 
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Módulo 6 ¿Qué pasó?

26 ¿Qué te pasó?

Tekstboek
In de eerste les van deze module over het verleden gaan we in op hoe je in het Spaans vertelt of schrijft over
wat er in het verleden gebeurd is (leerdoel 1) en wat je in het verleden hebt gedaan (leerdoel 2).

We starten daarom in deze les met de tijd die in het Spaans daarvoor wordt gebruikt, te weten de pretérito
indefinido. De uitgangstekst bestaat uit twee dialogen. De eerste gaat tussen twee vrienden die elkaar bij de
ingang van het sportcentrum ontmoeten. De tweede gaat tussen twee boezemvriendinnen die bij de koffie
bijpraten over het werk.

De grammatica valt uiteen in twee blokken. 
Eerst is er een blok met de vervoeging van de regelmatige werkwoorden. Ook bij de vormen van de regelmatige
pretérito indefinido kan echter verandering in schrijfwijze optreden, daarom een vraag over een aanpassing van
de schrijfwijze die de cursisten (misschien met wat hulp van uw kant) moeten kunnen oplossen. U kunt nog
verwijzen naar paragraaf 64 van het grammaticaoverzicht voor deze vervoeging. 
Het tweede blok gaat al over het gebruik van de pretérito indefinido. De cursisten kennen al de perfecto
compuesto en aangezien voor Nederlandstaligen het onderscheid tussen deze twee tijden problemen oplevert,
starten we daarmee. Uit de voorbeelden moeten zij het antwoord op de vraag kunnen afleiden. Verwijs ook naar
paragraaf 76 van het grammaticaoverzicht voor dit onderscheid. 

Wat de woordenschat betreft: we geven in het idioomblok een aantal tijdsaanduidingen die de cursisten nodig
hebben om te kunnen vertellen wat er gebeurd is of wat zij in het verleden hebben gedaan.

De idea is een spreekwoord en wel een doordenker waarmee u alle kanten op kunt. Vraag de cursisten in het
Spaans om wat voorbeelden die deze wijsheid onderbouwen en probeer er een kort open gesprekje van te
maken.

Oefenboek

Het gebruik van een nieuwe tijd betekent een nieuwe moeilijkheid voor de cursisten. Vandaar dat de
luisteroefening vrij globaal is. We geven steun in de vorm van de Spaanse varianten van de ‘wie-wat-waar’-
vragen. Ga zo nodig nog in op specifieke woordenschat, zoals: con lo poco, eso sí que es bueno, pero si no le
vemos nunca el pelo en boquiabiertos (dialoog 1) en de aúpa, se quedó con, maja, rabiar (dialoog 2). 

Oefening over combinaties van werkwoorden met bijstellingen. De vertaling is belangrijk om de betekenis beter
te kunnen onthouden.

De vervoeging van de pretérito indefinido is de basis voor verdere oefeningen in het gebruik. Daarom starten we
in deze oefening met de verschillende persoonsvormen van de pretérito indefinido. Let op de verandering in
schrijfwijze van pagar en practicar.

We zetten een stapje verder door de vormen in het Nederlands aan te bieden. 

4 Rellena

3 Completa

2 Combina y traduce

1 Escucha y contesta
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Inoefenen van de vormen van de pretérito indefinido. De oefening bestaat uit drie stappen:
A: vragen opstellen in de jij-vorm over wat de ander gisteren heeft gedaan;
B: deze vragen aan de ander stellen en die laten beantwoorden (wisselen van rol);
C: naar andere personen vragen, zodat andere persoonsvormen aan bod komen.

Nog een oefening over de vormen van de pretérito indefinido. Het gaat erom de werkwoorden te vertalen en in
de juiste vorm van de pretérito indefinido zetten, een en ander in combinatie met de woordenschat van de les
die zo ook geoefend wordt.

In deze oefening komt voor het eerst het onderscheid tussen de pretérito indefinido en de perfecto compuesto
aan bod. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan, voor dit onderscheid eerst op de voorbeelden in het tekstboek in
en laat de cursisten de bijbehorende vraag beantwoorden. Verwijs ook naar paragraaf 76 van het
grammaticaoverzicht.

Samenwerkingsoefening. Laat de cursisten twee aan twee werken aan deze oefening met de persoonsvormen
van de pretérito indefinido in combinatie met de voornaamwoorden en het uur. Wissel steeds van rol.

In deze les komen nogal wat reacties voor. We geven steeds de context zodat de cursisten adequaat kunnen
leren reageren.

Luisteroefening met de nieuwe tijd. De oefening gaat in drie stappen:
A: goed-fout-beweringen over dialoog 1 ten behoeve van tekstbegrip;
B: vragen over dialoog 2 die in het Nederlands beantwoord mogen worden;
C: vragen naar de betekenis van specifieke uitdrukkingen in de luistertekst.

Rollenspel op basis van de leerdoelen van deze les. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat wisselen van
rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten luisteren naar
elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback.

Een leesoefening. Probeer de cursisten woorden die ze niet kennen in eerste instantie te laten afleiden uit de
context en help hen daarbij met aanwijzingen, bijvoorbeeld: rodean (denk aan ‘rodeo’), heredera, insufrible
(voorvoegsel in, stam sufr, achtervoegsel –ible), agolparon (golpe, en la puerta), basto (woord geven, is weinig
frequent), ajustado (voorvoegsel a, stam justo, achtervoegsel –ado).

Een vrije oefening waarin wordt samengewerkt bij de toepassing van het eerste leerdoel van deze les op de
eigen situatie van de cursisten: vragen stellen en beantwoorden over wat je gisteren hebt gedaan. We geven
steun door een aantal werkwoorden aan te bieden, waaruit de cursisten kunnen kiezen. Geef zo nodig nog wat
extra werkwoorden als de cursisten die nodig hebben.

13 Pregunta y contesta 

12 Lee

11 Habla

10 Escucha

9 ¿Cómo se dice?

8 Habla

7 Completa

6 Completa

5 Pregunta
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Nog een vrije oefening over wat er de vorige week is gebeurd. De oefening kan in tweetallen, waarna u
klassikaal nog enkele anekdotes kunt laten vertellen en daarbij feedback geven.

14 Explica
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27 ¿Qué hicieron?

Tekstboek
Deze les bouwt helemaal voort op de vorige en het enige leerdoel is dan ook vertellen wat men in het verleden
heeft gedaan. Het verschil met de vorige les zit hem voornamelijk in de pretérito indefinido van de
onregelmatige werkwoorden. 

De uitgangstekst bestaat uit twee dialogen over reizen en uitstapjes waarin veel culturele informatie staat, zoals
over pelota vasca. U kunt daar alvast wat meer over vertellen; we gaan nader op het Baskisch in bij oefening 15. 

De foto’s op bladzijde 84 sluiten aan bij elk van de dialogen.

Wat betreft de grammatica komt eerst de zogenoemde pretérito indefinido fuerte aan bod. Dat zijn werkwoorden
met een bepaalde systematiek in de onregelmatigheid. Daarover gaat het eerste blok. De cursisten beschikken
over een overzicht van alle onregelmatige werkwoorden in paragraaf 70 van het grammaticaoverzicht. 
Het tweede blok met voorbeelden gaat over de pretérito indefinido irregular van ir en ser die dezelfde vormen
hebben. 

We bieden geen extra woordenschat aan in deze les, omdat de cursisten hun handen al vol zullen hebben aan
het leren gebruiken van beide soorten onregelmatige werkwoorden. 

De idea is een grapje dat goed aansluit bij de uitgangstekst en de leesoefening, want het gaat over Basken die
nogal eens worden beticht van een neiging tot overdrijven. Het grapje spreekt voor zich. 

Oefenboek

Goed-fout-beweringen om het begrip van beide teksten te toetsen. 

Laat de cursisten twee aan twee samenwerken aan deze oefening met vragen en mogelijke antwoorden. 

Nog een combinatieoefening waarbij het met name gaat om het leren gebruiken van de juiste voorzetsels.

Een derde combinatieoefening, maar nu over de combinaties van lettergrepen, om belangrijke nieuwe woorden
te vormen. Er blijven drie lettergrepen over, waarmee het woord pantano gevormd kan worden.

Inoefenen van de onregelmatige en sterke pretérito indefinido. Laat de vervoegingen ook nog eens hardop
lezen, met speciale aandacht voor de klemtoon!

Inoefenen van de pretérito indefinido. Laat de cursisten de oefening in kleine groepjes voorbereiden en daarna
klassikaal.

Vragen stellen en antwoorden met de pretérito indefinido en de woordenschat van de uitgangsteksten. Laat
twee aan twee werken en na de eerste ronde van rol wisselen. 

7 Pregunta y contesta 

6 Cambia

5 Completa

4 Combina

3 Combina y traduce

2 Combina

1 Escucha
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Een belangrijke vaardigheid in het leren en gebruiken van een vreemde taal is begrippen kunnen omschrijven.
Alle synoniemen staan in de uitgangstekst.

Rollenspel. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat ze na de eerste keer de dialoog te hebben gespeeld,
wisselen van rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten
luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Luisteroefening in twee delen.
A: vragen in het Spaans om het begrip van de tekst te toetsen;
B: we vragen de betekenis van een aantal belangrijke uitdrukkingen in de tekst.

Laat de cursisten zo veel mogelijk pretérito indefinidos gebruiken en dring erop aan dat ze van elke viaje een
samenhangend verhaal maken.

Deze oefening moet voldoende voorbereid zijn, onder andere door het rollenspel van oefening 9 en de
luisteroefening van 10. De context wordt nu alleen anders.

Een vrije oefening met behulp van de e-mail uit de vorige oefening. Laat de cursisten in tweetallen werken en
van rol wisselen.

Vrije spreekoefening die in tweetallen wordt uitgevoerd.

� Extra suggestie
Laat de cursisten in sleutelwoorden noteren wat de ander over haar of zijn vakantie zegt en daarna aan de hele
groep verslag uitbrengen.

Een uitgebreide leesoefening over die bijzondere taal in het noorden van Spanje, het Baskisch. De cursisten
hoeven niet alles te begrijpen, maar alleen de vragen te beantwoorden. De laatste vragen gaan in op
(minderheids)talen in eigen land en de taalpolitiek tegenover deze talen.

� Extra suggesties
• We drukken in de tabel met gegevens in feite ook een voorbeeld van een aantal Baskische woorden af. U

kunt erop ingaan en meer woorden geven, als u die kent.
• Een afkorting die maar al te bekend is, is ETA, wat staat voor Euskadi Ta Askatasuna (Baskisch voor

‘Baskisch Vaderland en Vrijheid’ of ‘Baskenland en Vrijheid’ – het woord (e)ta is ook Baskisch voor ‘en’). Het
gaat om een separatistische gewapende beweging die een onafhankelijke Baskische staat wil stichten. Eind
2006 en begin 2007 is de wapenstilstand die er was tussen de socialistische Spaanse regering en de ETA
weer opgeheven en heeft weer een grote bomaanslag plaatsgevonden. Voor meer informatie over ETA
verwijzen we naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna.

15 Lee y comenta

14 Pregunta

13 Habla

12 Escribe

11 Explica

10 Escucha y contesta

9 Habla

8 Piensa y contesta
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28 ¿Quién es Pedro Almodóvar?

Tekstboek
Deze les gaat verder met het inoefenen van vormen en gebruik van de pretérito indefinido om gebeurtenissen
uit het verleden te beschrijven, je levensloop te kunnen beschrijven en reizen en vakanties te beschrijven. 

De uitgangstekst is een interview met de bekende Spaanse cineast Pedro Almodóvar. Dat geeft volop aanleiding
om belangrijke taalmiddelen die nodig zijn om je levensloop te beschrijven, zoals data, uitdrukkingen van tijd en
volgorde, te introduceren. De foto naast het interview betreft zijn film Volver uit 2006.
De grammatica betreft de pretérito indefinido van de werkwoorden met e-i-wisseling en een pretérito indefinido
fuerte, namelijk die van querer.
Verder geven we enkele voorbeelden in het Spaans van data, met een vraag naar de verschillen met het
Nederlands.

De extra woordenschat die we aanbieden, betreft la enseñanza.

De idea is weer een spreekwoord, de Spaanse versie van ‘Eind goed, al goed’.

Oefenboek

Luisteroefening met ter controle van het begrip goed-fout-beweringen.

Oefening over de woordenschat van de uitgangstekst. Het gaat om combinaties van werkwoorden met
zelfstandige naamwoorden.

Nog een oefening over de woordenschat van de uitgangstekst in de vorm van een gatentekst of cloze-oefening. 

Oefening op de vervoeging van de pretérito indefinido van werkwoorden met e-i-wisseling en met veranderingen
in ue en u alsmede de pretérito indefinido fuerte van querer. 

Aan de hand van de tekst vertellen de cursisten in de derde persoon enkelvoud van de pretérito indefinido de
belangrijkste feiten uit het leven van de cineast. Ze oefenen zo de pretérito indefinido derde persoon en enkele
voornaamwoorden.

Inoefenen van de pretérito indefinido, waarmee de cursisten tevens elkaar beter leren kennen.

Laat de cursisten eerst het stukje over data in het tekstboek bestuderen. Misschien is het ook nodig de
telwoorden even op te frissen! We introduceren diverse bekende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Spanje
en Spaans Amerika.

� Extra suggestie
De zinnen bevatten ook nog culturele informatie waarover u kunt uitweiden, bij voorkeur in het Spaans.

7 Haz frases

6 Pregunta

5 Cuenta

4 Completa

3 Rellena

2 Combina y traduce

1 Escucha

Copyright © 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.



28 ¿QUIÉN ES PEDRO ALMODÓVAR? | 91

In de oefeningen 8 en 9 bereiden we de cursisten voor op het vertellen van historische gebeurtenissen en
gebeurtenissen uit het privéleven. In deze oefening gaat het over de actrice en danseres Laura del Sol. 

� Extra suggestie
Vertel wat meer over deze Spaanse filmster die beroemd is geworden door haar rol in de film Carmen van
Carlos Saura. Maar ze heeft ook nog vele andere films gemaakt die inmiddels op dvd zijn verschenen. We
verwijzen bijvoorbeeld naar http://tiendacine.terra.es/Laura_del_Sol~actores~laura_del_sol.html,
maar haar naam inklikken in Google levert vele andere treffers op. 

Luisteroefening over het leven van Buñuel. Vooral voor de jonge cursisten zult u hem moeten situeren.

� Extra suggestie
Ga wat dieper in op Luis Buñuel, de beroemde Spaanse cineast uit de vorige eeuw. Voor meer gegevens
verwijzen we naar de mooie website in het Spaans (met doorklikmogelijkheden) naar aanleiding van zijn
centenario of honderdste geboortedag: http://www.luisbunuel.org/bunuel/inicio/bunuel1.html.

Portfolio-oefening. Vertel de cursisten dat de vragen van oefening 6 kunnen dienen als uitgangspunt voor de
informatie over henzelf en hun familie. Laat hen ook gebruikmaken van het idioom in het tekstboek over la
enseñanza. 

� Extra suggestie
Laat u eventueel de e-mails door de cursisten toesturen. Bespreek samen in de les nog enkele veel gemaakte
fouten.

Rollenspel. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat ze na de eerste keer de dialoog te hebben gespeeld,
wisselen van rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten
luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Deze portfolio-oefening is helemaal toegesneden op de eigen situatie van de cursisten: ze moeten over iemands
leven kunnen vertellen en daarbij van de verleden tijden gebruikmaken. Tijdens de les kan de oefening in
tweetallen worden gedaan en later klassikaal nog een of twee groepjes laten presenteren. De andere cursisten
kunnen dan luisteren en nog meer vragen bedenken die ze kunnen stellen. 

Dit is weer een gecombineerde lees- en spreekoefening in de vorm van een schema over het Spaanse
onderwijssysteem. Het biedt veel informatie en mogelijkheden om te vergelijken met de situatie in eigen land.
Maak er een open gesprekje van door vragen te stellen over de verschillende onderwijsniveaus en geef zo nodig
de betekenis van een aantal Spaanse termen.

13 Lee y comenta

12 Habla

11 Habla

10 Escribe

9 Escucha

8 Traduce
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29 La primera vez que estuvimos
en …

Tekstboek
Het enige leerdoel van deze les bouwt voort op het derde leerdoel van de vorige les, namelijk vertellen over een
excursie.

De uitgangstekst van deze les beschrijft een reis naar België en Nederland (Amsterdam) van Isidro en Rosa die
een restaurant in Teruel hebben en zoals zoveel Spanjaarden tegenwoordig een reis maken naar andere
Europese landen. De foto op bladzijde 89 laat een Spaans echtpaar in de Keukenhof zien.

Wat betreft grammatica behandelen we nog enkele spellingwijzigingen in de pretérito indefinido (let erop dat de
grondregel is de oorspronkelijke klank te handhaven), de pretérito indefinido irregular van dar en de pretérito
indefinido fuerte van poner, saber en venir. 
Verder breiden we het gebruik van de pretérito indefinido uit met dat van meerdere, vaak opeenvolgende
handelingen of gebeurtenissen uit het verleden. 

Als extra woordenschat wordt in de ¿Cómo se dice? een aantal uitdrukkingen gegeven die te maken hebben
met reizen, uitdrukkingen die de cursisten nodig zullen/kunnen hebben in deze les.

De idea is een aardige doordenker over de tijd van Juan Benet (1927-1993). Als u meer informatie wilt geven
over het leven en de werken van deze Spaanse schrijver verwijzen we naar de volgende website:
http://www.mundocitas.com/autor/Juan/Benet.

Oefenboek

Bij deze uitgangstekst stellen we de vragen in het Spaans, want de cursisten kennen de woorden die gebruikt
worden en ze kunnen in hun antwoorden de pretérito indefinido oefenen.

Woordenschatoefening over synoniemen van woorden in de uitgangstekst.

Een oefening over woorden in de les, in de vorm van lettergrepen die samen deze woorden kunnen vormen.

Een terugkerend probleem vormen de voorzetsels. Dus nog maar eens een herhalingsoefening!

Oefening in het gebruik van de pretérito. Lijkt een zeer eenvoudige oefening maar is het niet! U kunt zelf
beslissen hoe u deze oefening doet: schriftelijk, mondeling, klassikaal, in groepjes… Vertel de cursisten dat het
niet voldoende is de uitgang van de werkwoorden aan te passen: ze moeten ook aandacht hebben voor de
voornaamwoorden en soms moet de schrijfwijze van de werkwoorden worden aangepast!

Een oefening in de vormen van regelmatige en vooral onregelmatige pretéritos.

6 Rellena

5 Cambia

4 Completa las frases

3 Busca

2 Busca

1 Escucha y contesta
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29 LA PRIMERA VEZ QUE ESTUVIMOS EN … | 93

Oefening waarin constructies aan de orde komen die moeilijkheden kunnen geven, voorbereid door de vorige
oefening. Laat deze oefening eerst schriftelijk doen, met het tekstboek dicht, en dan nog klassikaal even
doorlopen en, zo nodig, verbeteren. 

Een oefening in het gebruik van de perfecto compuesto en de pretérito indefinido. Let op de
spellingswijzigingen en vraag de cursisten steeds aan te geven waarom deze wijziging van schrijfwijze
plaatsvindt.

Rollenspel. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat ze na de eerste keer de dialoog te hebben gespeeld,
wisselen van rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep uitvoeren en laat de cursisten
luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u feedback. 

Luisteroefening in twee stappen. 
A: We verwachten niet dat de cursisten de betekenis van alle woorden kennen, maar wel dat ze in het

Nederlands een korte samenvatting van de reisroute kunnen geven.
B: De meeste van deze woorden (die de cursisten nog niet allemaal zullen kennen) zijn nuttig voor de volgende

spreek- en schrijfoefeningen.

We hebben deze oefening ter voorbereiding op praten en schrijven over reizen in twee stappen opgezet:
A: allereerst een voorstructurering aan de hand van de woorden die je te binnen schieten als je de gegeven

woorden hoort;
B: dan complete zinnen maken met werkwoorden daarin waarin de woorden die de cursisten te binnen schoten,

zijn verwerkt.

In deze samenwerkingsoefening die tegelijkertijd portfolio-oefening is, praten de cursisten twee aan twee over
reizen die ze hebben gemaakt naar één of meer van de genoemde steden (of een andere stad). Wijs hen erop
dat ze veel meer kunnen vertellen dan alleen maar de vragen beantwoorden. 

In deze schrijfoefening kan de cursist toepassen wat hij heeft geleerd. De voorgaande oefeningen, met name 9,
11 en 12 en ook de luisteroefening 10, geven houvast.

In tweetallen en met behulp van wat ze in de vorige oefening hebben geschreven. Laat de cursisten echter niet
oplezen wat ze hebben opgeschreven, maar vraag hen er een echt gesprek van te maken en te improviseren
waar dat kan.

Gecombineerde lees- en spreekoefening over de toename in reislust van de Spanjaarden. De vragen dienen als
uitgangspunt voor een gesprek met de cursisten over dit onderwerp. We geven ter illustratie de website van El
Corte inglés/viajes, dat voor Spanjaarden naast warenhuis een favoriet reisbureau is. 
http://www.elcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajes.

15 Lee y comenta

14 Habla

13 Escribe

12 Habla sobre tus viajes

11 Relaciona

10 Escucha

9 Habla

8 Completa

7 Haz frases
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30 Lo hemos pasado bomba

Tekstboek
Het enige leerdoel van deze les is vertellen wat je allemaal tijdens een excursie/reis hebt gedaan. Deze les
bouwt daarom voort op de vorige les, maar is wat specifieker gericht op allerlei belevenissen. 

De uitgangstekst van deze les beschrijft uitstapjes van Madrileense scholieren. Het is een lang gesprek tussen
drie van deze scholieren over wat ze allemaal hebben meegemaakt. De foto op bladzijde 91 gaat over een
bezienswaardigheid in Barcelona die niet in het gesprek aan bod komt.

De grammatica gaat in op nog enkele ontbrekende werkwoorden met een pretérito indefinido fuerte, te weten
andar en decir en op de pretérito indefinido van het werkwoord dormir dat zowel diftongering als
klinkerwisseling heeft en dezelfde vervoeging heeft als morir. 
Een aspect van het gebruik van de pretérito indefinido dat nog niet aan bod is gekomen, is dat van het begin
van een handeling bij de werkwoorden conocer, haber, saber en tener. De vraag gaat ook over dit beginaspect
van de handeling, wat wij in het Nederlands anders uitdrukken met ‘er ontstond’, leerde kennen’, ‘vernam’ en
‘kreeg’. Verwijs hiervoor naar paragraaf 74.4 van het grammaticaoverzicht. 

De woordenschat in de uitgangstekst is zeer uitgebreid en hoeft dus niet te worden aangevuld.

De idea is een grap over zon en maan en op het werkwoord salir (‘uitgaan’) die hopelijk ook bij u en de cursisten
in de smaak valt. 

Oefenboek

We beginnen met een toetsing van het begrip, door vragen naar waar elk van de drie jongens tijdens hun
uitstapje is geweest, wat ze hebben bezocht en wat ze ’s avonds hebben gedaan.

Een oefening naar aanleiding van de kenmerken van de verschillende bezienswaardigheden die in de tekst aan
bod zijn geweest.

� Extra suggestie
U kunt over elk van de bezienswaardigheden wat meer vertellen.

Een oefening over combinaties van zelfstandige naamwoorden uit de tekst en de bijbehorende bijvoeglijke
naamwoorden die de cursisten later nodig kunnen hebben om zelf over hun excursies te kunnen vertellen of te
schrijven.

Een oefening met omschrijvingen van woorden die in de tekst te vinden zijn.

Oefening in de vormen van de pretérito indefinido van werkwoorden uit deze en vorige lessen. Kan als huiswerk. 

Voor de verandering eens een oefening met ‘zoek de fout’. We geven een voorbeeld in de eerste regel. 

6 Busca y corrige

5 Completa

4 Busca

3 Combina

2 Relaciona

1 Escucha y contesta
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Oefening over belangrijke uitdrukkingen uit de uitgangstekst die de cursisten later nodig hebben. 

Oefening over de vormen van de pretérito indefinido van werkwoorden die in deze les aan bod komen, maar
dan in de context van een stukje tekst analoog aan de uitgangstekst. 

Een kruiswoordraadsel met acht werkwoorden over ‘reizen’ en ‘op excursie gaan’ en wel in twee stappen:
A: eerst de werkwoorden zoeken;
B: en dan er een zin mee maken.

Een luisteroefening over een reis die door een van de auteurs is gemaakt naar vrienden in Argentinië. De vragen
zijn in het Spaans; daag de cursisten uit uitgebreide antwoorden te geven.

Rollenspel over een reis naar Madrid. Laat de cursisten in tweetallen werken en laat ze na de eerste keer de
dialoog te hebben gespeeld, wisselen van rol. Laat eventueel een of twee gesprekjes voor de hele groep
uitvoeren en laat de cursisten luisteren naar elkaars fouten en corrigeren wat nodig is. Pas daarna geeft u
feedback. 

Spreekvaardigheidsoefening aan de hand van het programma van het schoolfeest aan het einde van het
schooljaar. Laat de cursisten twee aan twee werken: de een stelt vragen en de ander antwoordt. Laat wisselen
van rol en laat dan nog een groepje klassikaal het gesprek uitvoeren.

Een vrije spreekoefening waarin de cursisten elkaar in tweetallen vertellen over een reis die ze aan het einde van
het cursusjaar of na afsluiting van een studie hebben gemaakt. We geven wat woorden ter ondersteuning. 

Nog een vrije spreekoefening, maar dan over de laatste vakantie. De vragen zijn alleen maar uitgangspunt. Daag
dus de cursisten uit om er een echt open gesprek van te maken.

14 Pregunta y contesta 

13 Dialoga

12 Pregunta y contesta 

11 Habla

10 Escucha

9 Rellena

8 Completa

7 ¿Cómo se dice?
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Toetsing Módulo 6 (lessen 25-30) 
Om te toetsen of uw cursisten de communicatieve doelen van deze zesde module hebben bereikt, kunt u
gebruikmaken van de checklist (achter deze module) en de repaso (op de website).

Checklist
Laat de cursisten nagaan (huiswerk), na elke les of over de hele module, of zij de communicatieve doelen van
elke les van deze module beheersen. Ze kunnen dat doen door de Spaanse vertaling van de uitdrukkingen af te
dekken en te kijken of en in hoeverre ze de Nederlandse uitdrukkingen in het Spaans kunnen vertalen. Ze
kunnen steeds controleren of ze de juiste vertaling gaven en zo stapje voor stapje verder gaan.

Repaso
U kunt die zowel thuis (huiswerk) als in de les (toets) laten maken. Neem in ieder geval samen met de cursisten
hun resultaten door en ga nog in op moeilijkheden die ze hadden. 
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