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2.1 Wat kan jij bakken?

3.1 Interview met Kim 

Luisterronde I
De interviewer stelt vijf vragen aan Kim.

Lees vraag 1. Beluister de hele tekst. Beantwoord vraag 1.

1.  Welke vragen stelt de interviewer?

 A.  Waarom woon je in Nederland?
 B.  Waarom doe je deze opleiding?
 C.  Wat leer je allemaal?
 D.  Vind je de opleiding leuk?
 E.  Hoe ziet je dag eruit?
 F.  Wat doe je elke dag?
 G.  Wat mis je op Sint Maarten?
 H.  Wat mis je in Nederland?
 I. Als je klaar bent met je opleiding, kom je dan terug?

Luisterronde II 
Lees vraag 2. Luister en beantwoord vraag 2.

2. Waarom doet Kim deze opleiding?

 A.  Zij moest van haar opa banketbakker worden.
 B.  Zij wilde als kind al graag banketbakker worden.
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Lees vraag 3. Beantwoord vraag 3. 

3. Wat leert Kim op de opleiding?

 A. Lekkere maaltijden klaarmaken.
 B. Bakken en versieren van taarten en gebak.

Lees vraag 4 en 5. Beantwoord vraag 4 en 5.

4. Hoe ziet een les van Kim eruit?
Zet in de goede volgorde:

 Bakken
 Wegen
 Bespreken
 Vullen
 Luisteren naar uitleg

5. Hoeveel dagen per week heeft Kim les?

Lees eerst vraag 6. Luister en beantwoord vraag 6.

6. Wat mist Kim in Nederland?

 A. De kou
 B. De gezelligheid

Lees eerst vraag 7. Luister en beantwoord vraag 7.

7. Wil Kim in Nederland blijven?

 A. Ja
 B. Nee
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3.3 Wat doet een bakker?        

Welke woorden horen bij ‘bakker’ en welke woorden horen bij ‘banketbakker’?
Soms horen de woorden bij ‘bakker’ en ‘banketbakker’.

Vul het schema in.
Ja? Zet een ‘plus’-teken. 
Nee? Zet een ‘min’-teken.

Bakker Banketbakker

Bakt

Brood, broodjes

Taart, gebak

Gebruikt suiker, chocolade, noten, honing, kaas

Gebruikt meel, water of melk

5.3 Zeggen wat je aan het doen bent        

Kijk rond. Wat doen de andere kinderen in jouw klas?
Schrijf vijf zinnen.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Uitbreiding woordenschat

2.1  de opdracht – uitleggen - bespreken – (bakken) de bakker – de bakkerij – de oven
2.2  het (tafel)kleed – het bestek – de (snij)kant – de tanden (van een vork) – het handvat (van vork, mes, lepel)
2.3  de stap – de pas – de (voet)stap – naar achteren – naar voren – opzij 
3.2  de opleiding – (vullen) de vulling – plus – en minpunten 
3.3  de bakker – de (banket)bakker – de honing
4.1  uitvoeren – de rand – wijzen – schuin 
4.2  vouwen – de helft – vouwen
4.4  afruimen
5.1  de voetstap – in de voetsporen van mijn ... – letterlijk – figuurlijk 
5.2  de erwtensoep – de zuurkool – de tompoes – de gehaktbal – de oliebol

1. Welke gerechten horen NIET in een banketbakkerij?
Streep deze gerechten door.
de oliebol – de erwtensoep – de tompouce – de zuurkool – de gehaktbal – de taart – de sla

2. Voetstappen
Lees het gedicht:

De meeste mensen lopen in en uit je leven
Maar alleen échte vrienden…
Laten voetstappen achter in je hart!

Wat betekent dit gedicht?

 ,  

 
3. De bakker

Welke woorden kun je maken met ‘bakker’?

 , 

Van welk werkwoord komt ‘bakker’?

Kun je zelf woorden verzinnen waarin ‘bak’ voorkomt (met de betekenis ‘bakken’)?
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4. De cupcake
Deze cupcakes zijn makkelijk te maken.
Vul in: het deeg – versieren – afkoelen – vul

Maak eerst  .
Pak een bakvorm. 

 de bakvormen met het deeg.

Let op: voordat je gaat decoreren laat je de cup cakes eerst  .

Dan pas mag je de cupcakes  .

5. Tafeldekken 

A. Hoe heet dat bestek?
Vul de namen in.

B.  Waar ligt wat? 
Schrijf het nummer bij het juiste plaatje.
1.  Waar ligt het grootste mes?
2.  Waar ligt de kleinste lepel?
3.  Waar staat het glas?
4.  Waar staat het bord?

C. Hoe dek je een tafel?
Luister naar de leerkracht. Vul de woorden in.

Leg een  op tafel.

Op het tafelkleed zet je een bord en leg je bestek.

Eerst zet je het  neer.

Naast het bord leg je een  en een  .

Het mes ligt , de vork ligt  .

Eet je soep? Leg dan een  naast het mes.

Eet je een dessert? Leg dan een  en een  boven het bord.

Nu nog het  .

Het waterglas zet je boven het grote mes.

6. Salsa!
Rosa wil Salsa leren dansen.
Zij vraagt ‘Wat doe ik met mijn voeten?’.
Geef uitleg aan Rosa. Waar zet zij haar voeten?
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