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Opmerking

1. Verhuizen 7 Thema komt in oude boek niet voor

8 1.1 Nieuwe buren

11 1.2 Zinnen maken (hoofdzinnen) 54 2.10

14 1.3 Dit is mijn familie (Dit is, dat is, dit zijn, dat zijn) x

15 1.4 Huiswerk maken x

17 1.5 Hoe gaat het?

20 1.6 Er is een tuin. Er zijn drie kamers. (Er is en er zijn) x

22 1.7 En, maar, want, dus, of (Hoofdzinnen en voegwoorden) 54 2.10 alleen en, maar, want

24 1.8 Marktplaats

28 1.9 De grote kast - de kleine spiegel (Bijvoeglijk naamwoorden 1) 12 1.2 schrijfwijze bijv. naamwoorden komt beknopt aan bod in oude boek, samen 

met mv zelfst.nw en vergrotende trap. 

30 1.10 Op het station

34 1.11 Ik begrijp, hij begrijpt, wij begrijpen (tegenwoordige tijd regelmatige werkwoorden) x

37 1.12 Geld op je OV-chipkaart zetten

40 1.13 Woorden met -lijk x

45 1.14 Contact met de buren

49 1.15 Klein, kleiner - groot, groter (Verglijkingen 1: vergrotende trap) 133 5.9 overtreffende én vergrotende trap

2. Nederland 49 Oude boek H1

50 2.1 Feesten en gewoontes

54 2.2 Groot, groter, grootst (vergelijkingen 2: overtreffende trap) 133 5.9 Overtreffende en vergrotende trap

57 2.3 Tips bij het lezen 72 3.5 Hoe lees ik deze tekst?

60 2.4 Uit eten

64 2.5 Ik heb gefietst - Wij hebben daar gewoond (Voltooide tijd regelmatige werkwoorden) 120 5.3 Schrijfwijze verleden tijd m.b.v 't kofschip (softketchup) komt in oude boek aan 

bod, in nieuwe boek wordt 't kofschip geintroduceerd bij voltooide tijd

66 2.6 Het nieuws

70 2.7 Ik bel morgen - Morgen bel ik (Hoofdzinnen met inversie 1) 172 7.3

72 2.8 Het weer
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76 2.9 Pannenkoeken bakken

81 2.10 Doe de deur maar open (Gebiedende wijs) x Komt niet expliciet aan bod in het oude boek. 

82 2.11 Een uitnodiging

86 2.12 Een kaartje sturen

91 2.13 Zussen, zonen, kinderen (Meervoud zelfstandig naamwoord (-en, -s) + uitzonderingen) 12 1.2 Meervoud zelfstandig naamwoord, ook spelling bijvoeglijke naamwoorden (vol-

volle) en vergrotende trap komen hier aan bod (hoog-hoger) Bij nieuwe boek 

alleen zelfst.nw.

94 2.14 Heb je een leuke vakantie gehad?

97 2.15 Jij hebt gegeten - Wij zijn gegaan (Voltooide tijd onregelmatige werkwoorden) 213 8.8 Onregelmatige werkwoorden + voltooide tijd. 

3. Kinderen 101 Oude boek H3

102 3.1 Familie in het buitenland

105 3.2 Omdat en als (Voegwoorden en bijzinnen) 68 3.4 Omdat/als + bijzin. In nieuwe A2 ook 'want'

107 3.3 Rapport bespreken

112 3.4 … om brood te kopen (Om… te + het hele werkwoord) x

114 3.5 Een uitnodiging van het consultatiebureau

119 3.6 Ik maak schoon - De docent legt uit (Scheidbare werkwoorden 1) 128 5.7 Scheidbare werkwoorden in tegenwoordige en verleden tijd. In nieuwe boek 

alleen tegenwoordige tijd.

125 3.7 Berichten voor docenten

125 3.8 Hij zegt dat… - Hij vraagt of.. (indirecte rede) 76 3.7

126 3.9 Een uitje organiseren 

130 3.10 Woorden met -ng en -nk x

131 3.11 Een nieuwsbrief

136 3.12 Foto- foto's, baby - baby's (Meervoudig zelfstandig naamwoord ('s) x

138 3.13 Tips bij het schrijven 105 4.7

140 3.14 Het kinderdagverblijf

4. Winkels 145 Thema komt in oude boek niet voor

146 4.1 Mijn werkdag

149 4.2 Morgen moet ik werken - Daarom moet ik vroeg opstaan (Hoofdzinnen met inversie 2) 172 7.3 Inversie bijhoofdzinnen met 2 werkwoorden komen bij de oude A2 niet aan bod 

bij 7.3

151 4.3 Ik zoek een boek.

155 4.4 Hij, het, ze (persoonlijk voornaamwoorden als onderwerp) x

157 4.5 Tips bij het luisteren 47 2.6

159 4.6 Online bestellen

163 4.7 Ik heb een klacht.

167 4.8 Uitleg over de kassa

171 4.9 Woorden met -uw, -ieuw, -eeuw, -auw, -ouw x Dit is herhaling van A1 en komt in het oude A2 boek niet voor.

172 4.10 Tim helpt mij - Hij koopt een boek voor mij (persoonlijk voornaamwoorden als lijdend 

voorwerp 1)

4.9 109 Persoonlijk voornaamwoorden komen in het oude boek ook in 4.9, 109 aan 

bod, samen met bezittelijk voornaamwoorden. Geen pers. vnm als lijdend 

voorwerp.

174 4.11 Het werkoverleg 

178 4.12 Het ontbijt is klaar - Olga zet het op tafel. (persoonlijk voornaamwoorden als lijdend x

5. Opleidingen Oude boek H 8

182 5.1 Scholen in Nederland 74 3.6

186 5.2 Het informatiebord

190 5.3 Een opleiding doen

194 5.4 Kapper, tuinman en schilder

197 5.5 Ik leerde - wij gingen (verleden tijden regelmatige en onregelmatige werkwoorden) 97 4.4

200 5.6 Scholen van vroeger en nu 



204 5.7 Stage lopen

208 5.8 Een toets maken

211 5.9 Dat moet. - Dat mag. - Dat hoeft niet. (Modale werkwoorden (1)) x

213 5.10 Tips bij het spreken x

215 5.11 Het huiswerk

220 5.12 Mag ik je pen lenen? - Zullen we gaan? (Modale werkwoorden (2)) 1.3, 2.4 13, 41 Nieuwe boek: mogen/moeten/kunnen/willen/zullen. Willen en kunnen komen 

in 1.3 aan bod, maar de nadruk ligt op de spelling en niet op dat het modale 

werkwoorden zijn. Mogen en zullen komen in 2.4 aan bod.

221 5.13 Het weekend

225 5.14 Ik ga koken. - Ik kook morgen. (Toekomende tijd) 152 6.7 Vroeger, nu en in de toekomst

6. Werk zoeken Oude boek H6

228 6.1 Op zoek naar werk

231 6.2 Herhaling: praten over nu (Herhaling tegenwoordige tijd regelmatige en onregelmatige 

werkwoorden)

13 1.1 Oude boek: willen en kunnen in 1.3, mogen in 2.4, alles tegenwoordige tijd. 

233 6.3 Meerkeuzevragen beantwoorden 123 5.4

236 6.4 Vacatures 143 2.6

241 6.5 Luisteren naar - zorgen voor (Werkwoorden met vaste voorzetsels) x

243 6.6 Informatie vragen over een vacature 143 2.6 Gaat wel over vacatures maar informatie vragen komt niet concreet in het boek 

voor. 

248 6.7 Ik heb opgeruimd - zij hebben samengewerkt (Voltooide tijd scheidbare werkwoorden) 128 5.7 Scheidbare werkwoorden in tegenwoordige en verleden tijd. In nieuwe boek 

alleen voltooide tijd. Tt is al in 3.6 aan bod geweest.

249 6.8 Formulier uitzendbureau

254 6.9 Herhaling: zinnen maken (1) Herhaling hoofdzinnen x Meerdere opdrachten door het boek heen.

255 6.10 Het sollicitatiegesprek

260 6.11 Woorden met -tie x

261 6.12 Ik heb bedoeld - hij heeft ontdekt (Voltooide tijd van werkwoorden met be-, ge-, her-, 

ver-, ont-)

In het oude boek komt voltooide tijd voor op blz 121, 5.3, maar van de 

werkwoorden met be-ge-het etc, vind je alleen 'begin'' terug. In 8.8 komen er 

meerdere aan bod. 

7. Werken Oude boek H7

266 7.1 De rondleiding

270 7.2 Door de gang, langs de vergaderzaal (Voorzetsels van plaats) 50 2.8 Voorzetsels van plaats en van tijd 

273 7.3 Let op de tijd 220 8.11 In het oude boek staat ook iets over tijd bij het maken van het examen, maar 

heel beknopt.

276 7.4 Wat moet ik doen?

281 7.5 Let op! Gevaar!

284 7.6 Herhaling: je moet - je mag - je kunt (herhaling modale werkwoorden) x

287 7.7 Ziek melden en vrij vragen

292 7.8 Herhaling: zinnen maken (2) Herhaling bijzinnen en indirecte rede 68/76 3.4/3.7 Bijzinnen met terwijl, dat, toen in 3.7, en bijzinnen met dat (indirecte rede). 

Bijzinnen met omdat en als in 3.4

293 7.9 Het eind van de werkdag

297 7.10 Herhaling: praten over vroeger (Herhaling voltooide tijd regelmatige en onregelmatige 5.3 5.7/8.8/5.3

299 7.11 Een nieuwe collega

302 7.12 Herhaling: klein - kleine, groot - grote (herhaling bijvoeglijke naamwoorden) 12 1.2 Raam-ramen, vol-volle (geen herhaling)

304 7.13 De lunchpauze

309 7.14 Soms of vaak (Woorden van frequentie) 145 6.4



310 7.15 Herhaling: groot, groter, grootst (Herhaling vergrotende en overtreffende trap) 133 5.9 Vrij uitgebreid, omdat het in het oude boek hier pas voor het eerst aan bod 

komt.

8. De gemeente Oude boek H5

314 8.1 De website van de gemeente

317 8.2 Ik voel me niet goed. - Jij meldt je ziek. (wederkerende werkwoorden) x

319 8.3 Op het gemeentehuis 

325 8.4 Herhaling: praten over de toekomst (Herhaling toekomende tijd) 152 6.7

327 8.5 Problemen in je huis 

331 8.6 Herhaling: zinnen maken (3) Herhaling hoofdzinnen en bijzinnen 54 2.10 Bijzinnen in 3.7 en 3.4. 

332 8.7 Bij de politie

337 8.8 Een leuke tas - een leuk tijdschrift (Bijvoeglijk naamwoorden (2) x

338 8.9 Nieuws uit Eindhoven

342 8.10 Herhaling: vragen maken (Herhaling vragen maken met een vraagwoord of met een 

werkwoord)

Vragen maken komt op meerdere plekken aan bod in het oude boek. 

344 8.11 Afval

349 8.12 Het inburgeringsexamen 8.11 220

353 Onregelmatige werkwoorden

356 Handige zinnen


