
2.3 Interview een toerist   

Je gaat een toerist interviewen. Je klasgenoot speelt de toerist. 
Bedenk zelf vragen. 

Waarom komt u naar het eiland?

Hoe  ?

3.2 Twee interviews  

Een reporter stelde de vragen uit oefening 3.1 ook aan Carl en O’Shaunessy.  
Lees de interviews met Carl en O’Shaunessy. Maak de opdracht.

Interview I
Ik heet Carl Gomez-Labega. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 5 op de St. Dominic Primary School.  
Ik hou van rekenen (math). Mijn hobby is drummen. Ik drum met de groep van meneer Urmain Dormoy. 
Mijn groep heet GNSSTM (Generation New Status STM). Ik wilde altijd graag bij een drumband want ik  
hou van drummen. Ik ga ik met de drumband overal heen. Op Sint Maarten maar ook buiten het eiland.
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Waar  ?

Wanneer  ?

Wie: (de toerist)

Wat  ?

Welke  ?



Interview II 
Ik heet O’Shaunessy Clark. Ik ben 9 jaar oud. Ik zit in groep 5 van de St. Dominic Primary School.
Mijn leukste vak is handenarbeid. Mijn hobby is steelpan spelen. Ik hou van steelpan omdat wij steeds  
nieuwe liedjes leren. We gaan op reis en we ontmoeten nieuwe mensen. Met carnaval spelen we altijd  
op een grote wagen in de optocht. Ik heb plezier als ik mensen zie dansen op mijn muziek.

Opdracht: Zet de antwoorden op de vragen in het schema.  
Gebruik sleutelwoorden, geen hele zinnen in het schema!

Carl Gomez-Labega O’Shaunessey Clark

Leeftijd:

School en groep:

Leukste vak op school:

Hobby:

Waarom is het een leuke hobby: -

-

-

-

-

-

4.4 Vier soorten advertenties  

Lees de tekst en beantwoord de vragen.
Schrijf de antwoorden in de tabel.

Ten eerste zijn er commerciële advertenties: de bedrijven maken reclame voor hun (nieuwe) producten  
of diensten. Bedrijven betalen voor deze advertenties.  
Verder zijn er personeelsadvertenties: een advertentie waarin een bedrijf personeel vraagt.  
Dan zijn er de familieberichten: dat zijn advertenties waarin een geboorte, een huwelijk of het overlijden  
van iemand bekend wordt gemaakt.
Tenslotte zijn er de mini’s: dit zijn kleine advertenties die in verschillende rubrieken worden ingedeeld, 
bijvoorbeeld ‘huizen’ of ‘felicitaties’ of ‘te koop aangeboden’ en ‘kennismaking’.
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Commerciële  
advertenties

Personeels- 
advertenties

Familieberichten Mini’s

Wie plaatst de  
advertentie?

Familie

Wat is het onderwerp 
van de advertentie?

Te koop / te huur,  
etc. (t.k / t.h)

Kenmerk?

Uitbreiding woordenschat

2.1  het interview = het vraaggesprek – de interviewer = de verslaggever = de journalist – de geïnterviewde 
  – het verslag – de media: de krant – de radio – het tijdschrift
2.2  * doen alsof – de reclame – de advertentie – de commercial – bedroefd
4.1  de journalist (reporter) – de (tekst)schrijver – de tekenaar, de graficus 
4.2  * het eens zijn – het oneens zijn
4.4  de advertentie – het bedrijf
5.2  de receptie – de receptionist

A.
Welke woorden betekenen hetzelfde?
Trek een lijn.
 

De verslaggever De media

Het interview De reporter

De radio, de tv en de  kranten De interviewer

De journalist De advertentie

De reclame Bedroefd

Verdrietig Het vraaggesprek
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B. 
Vul aan.

Iemand die tekent is een 

Iemand die verslagen maakt is een 

Iemand die veel interviews afneemt, is een 

Iemand die adverteert is een 

Iemand die grafisch werk maakt is een 

Iemand die bij de receptie werkt is een  

C. 
Vul in.
Noem drie beroepen bij de krant.

1.  

2.  

3.  

Noem drie beroepen in een hotel.

4.  

5.  

6.  

Noem drie beroepen bij een reclamebureau.

7.  

8.  

9.  
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D. 
Eens of oneens?
Schrijf: Ik ben het met je eens. OF: Ik ben het niet met je eens.

Alle jongens zijn gek.

Oude mensen moet je respect geven. 

Werken bij een reclamebureau is leuk. 

Ik vind het leuk om kranten te lezen.  

Nederlands leren is niet moeilijk.  
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