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Foutje! 

1. Informatie verzamelen
Lees de tekst en doe de opdracht. 

Dickens & Sons is een klein bedrijf op Sint Maarten. Dickens & Sons regelt transport en verhui-
zingen in de Cariben, naar Canada, Nederland, Zuid-Afrika, Brazilië of Australië. Meneer 
Dickens is de directeur. Margaret en Betty werken ook bij Dickens & Sons. Het is erg druk bij 
Dickens & Sons. Want er gaan veel mensen verhuizen!
Margaret verzamelt informatie over Dickens & Sons. Dickens & Sons is vijftig jaar geleden 
opgericht door de vader van meneer Dickens: Kevin Dickens. Margaret maakt een lijst van 
landen waarmee Dickens & Sons zaken doet. Margaret maakt een mooie presentatie, met 
tabellen, een schema en mooie foto’s. Maar dan is het half zes.

Opdracht: Margaret verzamelt materiaal over het bedrijf. 
Vul het presentatieschema in voor Margaret.

Naam bedrijf:

Soort bedrijf:

Naam directeur

Naam oprichter van het bedrijf:

Jaar van oprichting:

Landen waarmee het bedrijf zaken doet:

Als plaatjes voor de powerpoint gebruik ik: -
-
-

 
2. Het goede woord          
Omcirkel het goede antwoord en vul de goede woorden in. 
Kies uit: stenen - plat - wit - grote - hout - grote - groene

Dit huis is een villa / appartement / hut. 

Het heeft …………………............................ muren en het dak is  ..................... 

De gevel is …............................ Het huis heeft een  ........................................... deur. 

De deur is van ..................................... 

Het heeft veel  ..................................... ramen. 

Voor de ramen hangen luiken. Deze ...................................... luiken kunnen ‘s nachts dicht.
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3. Wat is jouw lievingsdier? 
Wat is jouw lievelingsdier? Hoe ziet jouw dier eruit? Is het groot of klein? Wat is de kleur van het 
dier? Wat voor soort dier is het? Vorm tweetallen en geef een beschrijving van hoe jullie lievelings-
dier eruit ziet.  
 

4. De presentatie 
Je houdt een korte presentatie over een huis. Verzamel eerst informatie voor je presentatie.
Geef dan je presentatie voor de klas. Vul in:

1. Kies een huis.
Mijn huis is een ……………………………………………………………………………................……………………...

2. Vertel hoe dat huis eruit ziet. A. Is het een groot of klein huis? ……………………………………………...…

B. Welke kleur heeft het huis? ……………………………………………...……………………………........................

C. Van welk materiaal is het huis?……………………………………………...……………………………..................

3. Waar of in welk land komt het huis voor? ……………………………………………...……………………………

4. Waarom heb je voor dit huis gekozen?

Ik heb ………………………………………. gekozen want ………………………………………..…………………….....

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. Schrijven: ik kan een omschrijving geven. 

3. Gesprekken: ik kan een omschrijving geven. 

4. Spreken: ik kan een korte presentatie houden. 

 


