
11LES 1 DEEL 1

Inhoud

Proloog:Taal verzamelen in de 21e eeuw

Deel 1: Geld maakt (niet) gelukkig

Les 1: Een rekening openen
Functies: irritatie uitdrukken

uitdrukken dat je iets nonsens vindt
Les 2: Wat doet u met uw geld?

Grammatica: perfectum met ‘hebben’ of ‘zijn’?
‘hebben’ � ‘zijn’

Les 3: Bent u goed verzekerd?
Grammatica: perfectum met dubbele infinitief: ‘hebben’ of ‘zijn’?

Deel 2: Hier voel ik me thuis

Les 1: Een nieuw huis
Functies: raad geven

iets helemaal niet goedvinden, absoluut niet accepteren
Les 2: Steeds meer huizen

Grammatica: wanneer perfectum / wanneer imperfectum?
het gebruik van het perfectum: tips

Les 3: Een dak boven je hoofd
Functies: een verklaring of argument later toevoegen
Grammatica: conjuncties van tijd

toen � als

Deel 3: Aan het werk

Les 1: Op zoek naar een nieuwe baan
Functies: uitdrukken hoe zeker iets is

iemand om uitleg vragen
iemand bedanken

Les 2: Solliciteren is jezelf verkopen
Functies: iemand aanspreken en groeten in een brief
Grammatica: plusquamperfectum: vorming

plusquamperfectum: gebruik
vaak gebruikte conjuncties bij het plusquamperfectum

Les 3: Sollicitatietips
Grammatica: elkaar / mekaar en zich

imperfectum om een hypothese uit te drukken (irrealis)

Niet Vanzelfsprekend

15

19

20
21
21
29
30
31
35
36

41

42
42
43
49
50
50
54
55
56
57

65

66
67
67
67
75
77
78
78
78
87
89
89



12

Deel 4: Dat zal je leren

Les 1: Studeren voor een examen
Functies: geen hoop of moed meer hebben

pijn uitdrukken
Les 2: Leren studeren

Grammatica: hulpwerkwoorden met of zonder ‘te’?
enkele andere constructies met ‘te’ + infinitief

Les 3: Iedereen is slim
Grammatica: werkwoorden met ‘te’ in het perfectum

Conjuncties van gevolg en doel

Deel 5:   Nieuwe bezems vegen schoon

Les 1: Het huishouden doen
Functies: vragen om iets te affirmeren, te bevestigen

uitdrukken dat je iets niet belangrijk vindt
antipathie of aversie uitdrukken

Les 2: Energie besparen
Grammatica: woordvolgorde in de hoofdzin

woordvolgorde in de bijzin
Les 3: Huisman zonder huisvrouw

Functies: zich verontschuldigen
Grammatica: scheidbare / onscheidbare werkwoorden

scheidbare werkwoorden: plaats in de hoofdzin
scheidbare werkwoorden: plaats in de bijzin

Deel 6: Kunst met een grote K

Les 1: Kunst en cultuur
Functies: iets betreuren, iets jammer vinden

(nog) niet weten welke beslissing te nemen, twijfelen
bij spreken om hulp vragen

Les 2: Op de planken
Grammatica: pronomina die ‘bezit’ uitdrukken

verwijzen met ‘die’ of ‘dat’: een woord accentueren
conjuncties van toegeving

Les 3: De achtste kunst

Deel 7 : Een gezonde geest in een gezond lichaam

Les 1: Naar de sportclub
Functies: verrassing uitdrukken

iets of iemand omschrijven
Grammatica: ER 1: ‘er’ met een onbepaald subject

of ‘er’ zonder subject
ER 2: ‘er’ = een plaats
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Les 2: Bewegen is gezond
Grammatica: ER 3: ‘er’ in combinatie met een prepositie

ER 3: enkele opmerkingen
Les 3: Vrije tijd in de lage landen

Grammatica: ER 4: ‘er’ in combinatie met een hoeveelheid

Deel 8: Ga je eigen weg

Les 1: Een hotelkamer reserveren
Functies: uitdrukken dat iets je helemaal niet kan schelen

uitdrukken dat je uiteindelijk iets aanvaardt,
ook al ben je het er niet mee eens

Les 2: Geen weg terug?
Grammatica: het middenstuk: volgorde van de zinsdelen

Les 3: De wereld is van iedereen
Grammatica: wat is een bijwoordelijke bepaling?

het middenstuk: volgorde van de bijwoordelijke
bepalingen
conjuncties van reden

Deel 9: Zo gezond als een vis

Les 1: Ziek zijn
Functies: opluchting uitdrukken, uitdrukken dat je zorgen

voorbij zijn
dreigen, iemand bang maken
signaleren dat je iets niet begrepen hebt

Les 2: Eet je gezond?
Grammatica: waaraan / aan wie, waarop / op wie ...

waar + prepositie: opmerkingen
Les 3: Beslissen over leven en dood

Functies: meevoelen met iemand als iemand anders overleden is
Grammatica: beide(n) - allebei - alle twee

‘wat’ en ‘wie’ als relatief pronomen

Deel 10: Maakt liefde blind?

Les 1: Ik hou van jou
Functies: uitdrukken dat je triest bent

Les 2: Tot de dood ons scheidt?
Grammatica: ‘zullen’ als hulpwerkwoord van modaliteit

Les 3: Kussen of niet kussen? Dat is de vraag.
Grammatica: conjuncties van voorwaarde
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Deel 11: Blaffende honden bijten niet

Les 1: Dieren zijn vies
Functies: iets identificeren

vragen om stil te zijn
Les 2: Huisje, boompje, beestje

Grammatica: negatie van al + ooit, iets, ergens, iemand
Les 3: Terug naar de natuur

Grammatica: wie ... ook, wat ... ook, hoe ... ook
conjuncties van verhouding

Deel 12: Het beloofde land

Les 1: Het avontuur is voorbij
Functies: vreugde, blijdschap uitdrukken

meevoelen met iemand
ergernis, boosheid uitdrukken

Les 2: Mag dat?
Grammatica: passieve zinnen:  vorming

passieve zinnen: opmerkingen
Les 3: Leven in een ander land

Grammatica: conjuncties van vergelijking
de formele conjunctie ‘noch’

Bijlagen

Bijlage 1: Alfabetische lijst van onregelmatige werkwoorden

Bijlage 2: Overzicht van onregelmatige werkwoorden volgens type

Bijlage 3: Alfabetisch overzicht van de behandelde conjuncties

Bijlage 4: Alfabetische lijst van de behandelde taalfuncties

Bijlage 5: Index grammatica

Bronvermelding
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