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In het ziekenhuis

1. De hulpverlener
Lees de tekst. Lees dan alle vragen. Zoek in de tekst: waar staat het antwoord? 
Kleur het zinsdeel met het antwoord.

Wat doet een hulpverlener? De hulpverlener helpt mensen in nood. Mensen met problemen. 
Er zijn verschillende soorten hulpverleners. Je hebt sociaal hulpverleners of sociaal werkers. 
Zij helpen als je bijvoorbeeld een probleem hebt: thuis of op school. Je hebt bijvoorbeeld ruzie met je moeder. 
Of … Je vriend gebruikt drugs. Een sociaal hulpverlener luistert en adviseert. 
Wat je vertelt blijft geheim voor anderen. 

1. Welke titel zet je boven deze tekst?                                          Kleur het antwoord geel. 
2. Wat doet een hulpverlener?                                                       Kleur het antwoord rood. 
3. Geef een voorbeeld van een hulpverlener.                             Kleur het antwoord groen. 
4. Bij welke problemen helpt een sociaal hulpverlener?         Kleur het antwoord bruin 

Geef een twee voorbeelden van problemen!
5. Wat doet een sociaal hulpverlener?                                         Kleur het antwoord oranje. 

2. Medeleven tonen 
Lees de zinnen en beantwoord de vragen. 
Kies uit de gegeven reacties: 
Ach, wat vervelend! - Ach, wat naar! - Oh, wat verschrikkelijk!

1. Je tante e-mailt. Ze kan niet op je verjaardag komen. Ze moet werken. 

Wat e-mail je aan je tante? ..................................................................................... 

2. Julio heeft ruzie met zijn vriend. 

Wat zeg je tegen Julio? …...................................................................................... 

3. Je hebt vergeten de deur op slot te doen. Een dief heeft alles meegenomen. Je vertelt dit op school. Wat zegt 
de juffrouw?.............................................................................................
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3. De logopedist
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Problemen met je stem? Problemen met uitspraak? 
Maak een afspraak met de logopedist. 
Een logopedist helpt je! Bel 5241-783246
Spreekuur: elke dinsdag: 14.00- 16.00 uur. 
De logopedist komt naar jouw school

Omcirkel het goede antwoord.

1. Je hebt bijles nodig. De logopedist helpt je.     waar / niet waar 

2. Je stottert. Een logopedist helpt je.      waar / niet waar 

3. Je wilt een afspraak maken met de logopedist. 
Je moet telefoneren op dinsdag tussen 14.00-16.00 uur.    waar / niet waar 

4. De logopedist heeft spreekuur op school.     waar / niet waar
 

4. Het geheim van Lena 
Kijk naar het plaatje. Vul de zin aan. Welke drie dingen mag iedereen van Lena weten? 
Welke twee dingen houdt Lena geheim?

Schrijf op: Lena houdt van .............................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Lena vertelt niemand dat zij van .................................................................................. houdt.
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen. 

2. Spreken: ik kan informatie delen en medeleven tonen.

3. Lezen: ik kan informatie die ik zoek in een tekst vinden.

4. Schrijven: ik kan een kort verslag schrijven over gevoelens.

 
 

 




