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1. De banketbakker 
Lees de tekst en beantwoord de vragen. 
 
Romero vertelt:
1. ‘De broer van mijn vader heet Tom. Hij is bakker. Hij is niet gewoon bakker, nee, hij is banketbakker.  
Elke dag staat hij vroeg op. Om negen uur zijn de eerste koekjes klaar. Daarna bakt hij taart en gebak: appeltaart 
en tompouce. Soms bakt hij oliebollen. Hij bakt oliebollen als mensen daar om vragen.
2. Mijn oom houdt van zijn werk. Hij houdt van zijn bakkerij. Hij wil graag dat zijn kinderen in zijn  
voetsporen treden.’
 
1. Waar gaat alinea 1 over?

 A.  Over de bakker.
 B.  Over de banketbakker.
 C.  Over de oom van Romero. 

2.  Kijk naar de onderstreepte woorden. Wie is ‘hij’? 

3.  Wat bakt Tom eerst: koekjes of taart en gebak? 

4. In alinea 1 staat een ‘volgorde’ woord. Welk woord is dat?
 
5. Wil banketbakker Tom dat zijn kinderen ook banketbakker worden? 

 
2. Het verslag.
Kijk naar de tabel en vul het verslag in. 

Het avondeten bij Julia Het avondeten bij Romero

Mama of papa kookt. + +

We dekken de tafel. - +

We zitten allemaal samen aan tafel. - +

Ik ruim de tafel af. - +

 
Bij Julia  kookt mama of papa   en bij Romero
 
Bij Julia dekken ze    maar bij Romero  
 
Bij Julia zitten ze    maar bij Romero
 
Julia ruimt            maar bij Romero 
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3. Hoe eet jij thuis?  
Je vriendin komt bij je eten.
‘Pakken we iets uit de koelkast?’, vraagt zij.
‘Nee’, zeg jij. 
Je vertelt hoe jullie eten.

Lees de zinnen en zet ze in de goede volgorde.

C. Tenslotte ruim ik de tafel af.  
D. Dan dekt mijn broer de tafel. 
A. Vervolgens gaan wij aan tafel zitten.   
B. Eerst kookt mijn moeder.

Geef antwoord.

Antwoord:  ......, ......, ......, ......
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4. De les van Kim
Lees de tekst. Zoek de antwoorden in de tekst. 

Uit het interview met Kim:

Hoe ziet een les eruit?
‘Het hangt af van het product. Als we taart of gebak maken, legt de docent eerst uit. 
Dan wegen we de grondstoffen en brengen we ze op temperatuur. Daarna gaan we bakken.
Intussen maken we de vulling van de taart. Vervolgens wordt het product gekoeld en gevuld.
Tenslotte wordt het product klassikaal besproken: wat de min- en pluspunten zijn van het product. 
Drie dagen in de week ben ik op school van half negen tot drie uur. 
Twee dagen in de week loop ik stage bij een banketbakkerij.’

Geef antwoord:
1. Hoeveel dagen gaat Kim naar school?

2. Hoeveel dagen loopt Kim stage?

3. Waar loopt Kim stage?

4. Is elke dag op school hetzelfde?

5. Kim bakt taart. Wat moet Kim doen? Zet in de goede volgorde.

A. Wegen.
B. Naar de uitleg luisteren.
C. Het resultaat bespreken.
D. Koelen en vullen.
E. Vulling maken.
F. Bakken.

Antwoord:  ......, ......, ......, ......, ......, ......,
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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 in een tekst vinden.   

2. Schrijven: Ik kan een kort verslag schrijven: overeenkomsten en verschillen.   
 

3. Spreken: Ik kan informatie delen.  
 

4. Lezen: Ik kan informatie vinden die ik zoek. 
 

 


