
2.2 De sector   

Eerst ga je naar een crèche. Dan ga je naar een kleuterschool. 
Dan komt de lagere of ‘primary’ school. Dan ga je naar het middelbaar onderwijs. 
Op je vervolgschool, kies je een sector. Er zijn verschillende sectoren.

In een sector leer je voor een beroep. In welke sectoren horen deze beroepen?
Zet de beroepen in de goede sector. Schrijf de antwoorden in de tabel.

De techniek De administratie De bouw De zorg De horeca

Kies uit: de receptionist – de piloot – de serveerster – de kinderverzorgster – de verpleger – de timmerman 
– de elektricien – de tandartsassistent – de stukadoor – de dierenverzorger – de stewardess – de ober 
– de politieagent – de schilder –  de secretaresse – de bankmedewerker – de installateur – de metselaar 
– de ambulancemedewerker  

Bedenk zelf nog meer beroepen.

Naam 

Groep 
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Uitbreiding woordenschat

2.1  groeien (de groei) – de peuter – de kleuter – het schoolkind – de puber – de volwassene
2.2  de techniek – de administratie – de bouw – de zorg – de horeca – de kinderverzorgster 
  – de verpleegkundige = de verpleegster/verpleger – de timmerman – de elektricien 
  – de (tandarts)assistent – de (dieren)verzorger – de secretaresse – de (bank)medewerker
  – de vervolgschool (het vervolg)
2.3  de zorgsector – zorgen voor – de verzorger – zich zorgen maken over – het interieur
3.1  waarom – daarom
4.1  de roeping
4.2  de kraamafdeling
5.1  de (dieren)tuin
5.3  de (vlinder)tuin – de rups

A.
Samenstellingen (1 + 1 = 1)

Welke twee voorden zie je in:  
Verpleegkunde – gezondheidszorg – kraamafdeling – geboorteland – ziekenhuis

1.   +  

2.   +  

3.   +  

4.   +  

5.   +  

B. 
Nog meer samenstellingen (1 + 1 = 1)

1.  Hoeveel woorden kan jij maken met het woord ‘zorg’?
 Schrijf die woorden op.

Naam 

Groep 
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2.  Hoeveel woorden kan jij maken met het woord ‘tuin’?
 Schrijf die woorden op.

C.
Vul in.
Kies uit: peuter – kleuter – schoolkind – puber – volwassene 

Maria is 12 jaar.   Zij is een 

Robin is 3 jaar.   Hij is een 

Maritta is 5 jaar.  Zij is een 

Oma is 66 jaar.   Zij is een 

Matthieu is 17 jaar.  Hij is een  

D. 
Vul in.  

Hoeveel beroepen ken jij in de zorgsector?
Schrijf de beroepen op. 

Naam 

Groep 
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