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De advertenties
Hieronder zie je een aantal advertenties.
Lees de advertenties.
Geef aan: welk soort advertentie is dit?
Schrijf de letter bij de goede advertentie.

A. Commerciële advertenties: bedrijven maken reclame voor hun (nieuwe) producten of diensten.
B. Personeelsadvertentie: een advertentie waarin een bedrijf personeel vraagt.
C. Familieberichten: advertenties waarin een geboorte, huwelijk of het overlijden van iemand bekend wordt 
gemaakt.
D. Mini’s: dit zijn kleine advertenties die in verschillende rubrieken worden ingedeeld, bijvoorbeeld ‘huizen’ of 
‘felicitaties’ of ‘te koop aangeboden’ en ‘kennismaking’. 

1. Dag lieve opa en papa Kor Nuit 
* 28 februari 1940 - + 19 mei 2016 
Jij was alles voor ons

Ann, Harvey en Chris Neven en nichten

Kor wordt op 25 mei om 10.00 uur begraven 
op begraafplaats Eikelenburg.

1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 ……… 

 
2. Reclame reclame!          
Kijk naar de video’s en beantwoord de vragen.

Video 1.
1. Voor welk product is deze reclame gemaakt?
A. Auto’s. 
B. Fruit-ijsje.
C. Koffie 2. 

Van welk bedrijf is deze reclame?
…………………………………………………………………………………………………….

3. Het jongetje zegt: ‘Het is groen.’ Wat bedoelen zij?

Jongetje: ....................................................................................................... is groen. 

Vader: ........................................................................................................... is groen

4. Lieve man zoekt 
lieve vrouw om mee 
uit eten te gaan en 
samen de hond uit 
te laten. 

Lijkt u dat leuk? 
Bel dan 555 – 8888.

2.Gezocht: een receptionist voor het leukste 
hotel van de Cariben! 
Ben jij enthousiast en hou je van hard 
werken? Word dan onze nieuwe collega! 
Bel 555 – 7777.

3. Wilt u ook een stralende 
glimlach? Poets dan uw tanden 
met EverSmile! Voor schone 
tanden en een frisse adem. 
Beschermt tegen gaatjes!
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Video 2. 
1. Voor welk product is deze reclame gemaakt? 
A. Poes.
B. Eten voor poezen. 
C. Muziek. 

2. Hoe heet dit product? .............................................................................. 

3. Wat is de slogan voor dit product? ............................... ...........................................! 

Video 3. 1. 
Voor welk product is deze reclame gemaakt? 
A. Melk. 
B. Motor. 
C. Koe. 

2. Hoe heet dit product? ……………………….………………………………………………….. 

3. Welk bedrijf maakt deze reclame? …………………………………………………………….

3. Het verslag 
Kijk naar het schema. In het schema staan antwoorden uit een interview. Schrijf een verslag. 
Gebruik de antwoorden uit het schema.

Naam: Davina
Datum: 31 maart 2016

Leeftijd: 12

School en groep: The Golden Rock – Saba.

Leukste vak op school: Rekenen

Hobby: Muziek maken

Waarom is het een leuke hobby: Veel vriendinnen die muziek maken.

Verslag: 
Davina……………….…………………………………………………..……………………….…………………………………………

………..……………………….…………………………………………………..……………………….…………………………………

………………..……………………….…………………………………………………..……………………….…………………………

………………………..……………………….…………………………………………………..……………………….…………………
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4. De toerist vraagt … 
Een toerist stelt vragen aan jou. Jij weet het antwoord niet. Je stelt de vraag aan de juffrouw.

De toerist vraagt: ‘Is er een goed hotel in The Bottom?’ 
‘Waar is het Dutch Museum?’ 
‘Kunnen we hier lekker eten?’ 
‘Wanneer gaat de ferry terug naar Sint Maarten?’ 

Juffrouw, die toerist vraagt ….…................................................................................................

Juffrouw, die toerist vraagt ….....................................................................................................

Juffrouw, die toerist vraagt ………..............................................................................................

Juffrouw, die toerist vraagt ………..............................................................................................

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, die ik zoek. 

2. Luisteren: ik kan belangrijke informatie uit een luistertekst halen. 

3. Schrijven: ik kan een verslag schrijven. 

4. Spreken: ik kan indirecte vragen stellen. 


