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JANUARI / 01

Het is de laatste dag van de kerstvakantie. Je 
nodigt je vrienden bij je thuis uit om te gamen. 
Je gaat naar de winkel om drank en chips te 
halen. 
Je koop 1 fles fruitsap, 1 fles limonade en 
2 zakken chips. 
Een zak chips kost 0,99 euro. 
De fruitsap en limonade kosten elk 1,30 euro.
Je hebt enkel nog een briefje van 5 euro.

Is dat voldoende?

Mijn antwoord: 

JANUARI / 03

Je zusje Alice wordt door een ex-vriendje 
lastig gevallen via Facebook. Je belooft haar te 
helpen, maar weet niet goed hoe. Je beslist om 
naar Child Focus te bellen om raad te vragen. 

Wat is het telefoonnummer van Child Focus? 

Mijn antwoord:

JANUARI / 04

Je voetbalt in de plaatselijke club. Om de 
communicatie te verbeteren met de spelers, 
trainer, ouders,… beslis je om Facebook in te 
schakelen. 
Wat doe je? Maak je een Facebook-profiel, een 
Facebook-groep of een Facebook-pagina?
Duid aan.

1. Een profiel is voor individuen.
2. Een groep is om mensen rond een  

bepaalde interesse te verzamelen en te 
laten discussiëren.

3. Een pagina is voor de promotie van een 
organisatie of een bedrijf.

JANUARI / 02

Je kreeg hier en daar wat geld voor Nieuwjaar. 
In totaal is dat een mooi bedrag van 135 euro. 
Dat komt goed van pas, want je spaart voor 
een brommer. Die mag tweedehands zijn.  
Je hebt er eentje gezien in de winkel voor de 
prijs van 559 euro, zonder btw (21%). 

Hoeveel moet je nog sparen om je 
droombrommer te kopen? 

Mijn antwoord:
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JANUARI / 05  

Een nieuw jaar is begonnen. 
De gemeente organiseert naar jaarlijkse 
gewoonte een nieuwjaarsreceptie op het plein. 
Je gaat er met je vriendinnen van de dansclub 
naar toe. Gezond eten en drinken vinden jullie 
heel belangrijk. Jullie vermijden dus drankjes 
met veel suiker in. 

1. chocolademelk bevat meer suiker dan water.
2. fruitsap bevat minder suiker dan chocolade-
melk.
3. cola bevat evenveel suiker dan fruitsap.

Welk drankje bevat de meeste suiker: water, 
cola, chocolademelk of fruitsap?

Mijn antwoord:

FEBRUARI / 01

Carnaval, het blijft een gekke bedoening. Je 
beste vriendin vraagt om mee te gaan naar 
een carnavalsfuif. Je koopt elk een paar zakken 
confetti. 

Wat weegt het meest: 1 kg confetti of 1kg 
zand?

Mijn antwoord:

JANUARI / 06

FEBRUARI / 02

In de jeugdbeweging staat alles in het teken 
van carnaval. Sander is leider en maakt heel 
wat foto’s van de kinderen. 

Mag hij die foto’s op zijn Facebook-pagina 
plaatsen om te delen met zijn vrienden?
Tip: www.childfocus.be - recht op afbeelding

Mijn antwoord:
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FEBRUARI / 03

Je sms’jes worden altijd maar korter. 
Lekker handig die sms-taal. 

Wat betekenen volgende afkortingen? Vul in.

1. BRB = 
2. BFF = 
3. LOL = 

FEBRUARI / 05

Je bent 17 jaar. Je wil graag zo vlug mogelijk je 
rijbewijs B behalen.  Je legt met succes je 
theorie-examen af. Je haalt je voorlopig
rijbewijs af in het gemeentehuis. Vanaf welke 
leeftijd mag je zonder begeleider rijden?
Tip: google ‘rijbewijs begeleider’.

Mijn antwoord:

FEBRUARI / 04

Je bent bij je beste vriendin, Fatou. Ze heeft 
op haar gsm drie maal de verkeerde pincode 
ingetikt. Het toestel blokkeert. 
Wat moet ze nu doen?  Duid aan.
Tip: google ‘pincode vergeten’.

1. Een nieuwe gsm kopen
2. De pukcode intoetsen
3. De gsm uitzetten en terug opstarten

FEBRUARI / 06
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MAART / 01

Je bent bijna jarig. Je wordt 16 jaar. Tijd voor 
een feestje dus. Je maakt een uitnodiging met 
volgende tekst:

“Ik nodig jullie graag uit op mijn verjaardags-
feest op 16 maart om 16 u bij mij thuis. Tot 
dan, Louis.”

Welke informatie staat hier?
Vul in.

1. Wie organiseert wat? 
........................... .........................

2. Waar?  
..........................

3. Om welk uur? 
..........................

MAART / 03

Je gaat met je liefje, Simon, naar het park. 
Het park heeft een recreatieve functie. 

Wat betekent dat? Duid aan.
Tip: www.woorden.org  
of het verklarend woordenboek.

1. Dat er veel planten groeien.
2. Dat het bedoeld is voor vrije tijd    

en ontspanning.
3. Dat ze daar alles recycleren.

MAART / 02

Je vriendin Nele is jarig. De vriend van haar 
moeder bakt lekkere pannenkoeken 
of is het pannekoeken? 

Wat is de juiste schrijfwijze?
Tip: www.woordenlijst.org 
of het woordenboek.

Mijn antwoord:

MAART / 04

Je spreekt met je beste vriend, Tibo, af om 
naar Rock Werchter te gaan begin juli. De Line 
up is veelbelovend. Je surft naar de site om 
een combiticket te bemachtigen en je 
camping te regelen. 
Oh ja, je koopt ook alvast voor jullie beiden 
een 10-tal drank- en eetbonnen aan 2,40 euro. 
Voor één combiticket is het 226 euro. 
De camping kost voor het hele weekend 20 
euro per persoon. 

Hoeveel betalen jij en Tibo samen? Duid aan.
Tip: een rekenmachine is misschien handig.

1. Ongeveer 250 euro
2. Iets meer dan 500 euro
3. Zeker meer dan 750 euro



MAART
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MAART / 05

Je zusje Kiki van 6 jaar houdt veel van muziek. 
Je wil voor haar wat leuke kinderliedjes 
downloaden via YouTube. Op de website staat 
dat dit niet legaal is.

Wat betekent ‘niet legaal’? Duid aan.
Tip: www.woorden.org 
of zoek op in een woordenboek.

1. Niet verantwoord
2. Niet verboden
3. Niet wettelijk

APRIL / 01

Pasen. Een overdaad aan chocolade maakt je 
misselijk. Je moeder stelt voor om een pilletje 
te nemen. Op de bijsluiter staan wel een aantal 
bijwerkingen nl. desoriëntatie en hallucinaties.
Of eenvoudiger gezegd:  
verwardheid en waanvoorstellingen

Zet de juiste betekenis bij het juiste woord.  
Tip: www.woorden.org

Mijn antwoord:
desoriëntatie=
hallucinaties=

MAART / 06

APRIL / 02

De leraar PAV geeft jullie een opdracht: 
‘Maak een fotoreportage van een aantal
bloemen en planten in jullie thuisomgeving’.
Je maakt heel wat foto’s met je digitale
camera. 

Wat is het meeste gebruikte digitale 
fotobestand? Duid aan.
Tip: google ‘fotobestand’

1. .jpg
2. .xls
3. .doc
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APRIL / 03

Voor de verjaardag van je mama heb je, samen 
met je papa, een nieuwe tuinbank gekocht. Die 
moet wel nog gemonteerd worden. Je wil je 
vader helpen. Hij vraagt je om een ‘tournevis’ 
te halen. 

Wat is de juiste Nederlandse benaming? 
Gokken maar? Duid aan.

1. Een merk van bier
2. Kniptang
3. Schroevendraaier

APRIL / 05

Je oudste zus is bevallen van een zoontje, 
Mohammed. Alles verliep vlot. Moeder en kind 
maken het goed.  Je wil je neefje zo vlug 
mogelijk zien. 
Op de website van het ziekenhuis ga je op zoek 
naar de bezoekuren. Je vindt dit:

Materniteit: van 14 u tot 16 u en 17 u tot 20 u
Kinderafdeling: van 14 u tot 20 u
Couveuse: van 14 u tot 15 u en 18.30 u tot 20 u

Naar welke afdeling moet je? 

Mijn antwoord:

APRIL / 04

Stromae toert rond in de USA. Hij stuurt een 
tweet dat het daar slechts 40 graden is, graden 
Fahrenheit wel te verstaan. 

Hoeveel graden is dit in Celsius? 
Tip: google ‘fahrenheit’.

Mijn antwoord:

APRIL / 06
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MEI / 01

Op Moederdag kopen jij, je broer en je 2 
zussen altijd een bos bloemen voor je mama. 
Je oudste zus betaalt het volledige bedrag van 
22 euro. 

Hoeveel moet je haar terug betalen? 
Tip: probeer het zonder rekenmachine.

Mijn antwoord:

MEI / 03

Je hebt al een hele tijd last van niesbuien, een 
loopneus en tranende ogen. Je verkoudheid 
gaat maar niet over en daarom ga je naar de 
huisarts, dokter De Smul.
Ze zegt dat je geen verkoudheid hebt, maar 
hooikoorts. Hooikoorts heeft ongeveer 
dezelfde symptomen als een verkoudheid. 

Wat bedoelt zij met symptomen?

Tip: Omschrijf het woord met je eigen  
woorden of surf naar www.woorden.org

Mijn antwoord:

MEI / 02

Je gaat deze avond naar de scoutsfuif. Je nodigt 
je vrienden vooraf uit bij je thuis. Je koopt wat 
chips en borrelnootjes. Je bent bijna blut, dus 
je let op wat je koopt. Je hebt de keuze:

1. Je koopt 2 zakken chips. Die kosten samen 
3 euro en dan krijg je 1 zak gratis.

2. Je koopt 3 zakken aan 1,5 euro per stuk.

Wat koop je?

Mijn antwoord:

MEI / 04

Je hangt met je vrienden wat rond in het park. 
Plots barst een hevige regenbui los. Hoeveel 
regen kan er vallen op een paar minuten?

1. 12 kilogram
2. 4 are
3. 10 millimeter

Mijn antwoord:
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MEI / 05

Een tijdje geleden ging je naar de dokter voor een 
bloedafname. De dokter vreesde dat je klierkoorts 
had. Je mama belt voor de uitslag van het onderzoek. 
Ze zegt dat het onderzoek negatief is. 
Wat bedoelt ze daarmee? Duid aan.

1. Oef, je hebt geen klierkoorts
2. Jammer, je hebt klierkoorts. 
3. Het onderzoek is mislukt en moet opnieuw  

gedaan worden.

JUNI / 01

Je kreeg bericht dat je je nieuwe identiteitskaart 
mag afhalen. De openingsuren van het
gemeentehuis zijn: 

Maandag 9 u - 11.45 u
Dinsdag 9 u - 11.45 u 

14 u - 20 u (dienst Burgerzaken en dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)

Woensdag 9 u - 11.45 u
13 u - 16 u (dienst Burgerzaken)

Donderdag 9 u - 11.45 u
Vrijdag 9 u - 11.45 u

Op welke twee momenten kan je je identiteitskaart
ophalen, rekening houdend met de schooluren?
Duid aan in de tabel.

MEI / 06

JUNI / 02

Je gsm werkt niet zoals het moet. Je wil een 
klacht indienen, maar dat kan enkel via een 
aangetekende brief. 
Je gaat dus naar het postkantoor.  

Welk woord verwijst niet naar de ontvanger 
van de brief? Duid aan.

1. Bestemmeling
2. Geadresseerde
3. Afzender
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JUNI / 03

Het is Vaderdag. Je koopt samen met je mama een 
nieuwe tafel voor de werkplaats voor je vader. 
De tafel moet wel nog gemonteerd worden. 
Op de eerste pagina van de handleiding staan deze  
tekeningen. 
Verbind elke tekening met de juiste uitleg.

    
1. lukt het niet? 

Bel naar de winkel voor hulp.

2. dit materiaal heb je nodig om 
het meubel te monteren.

3. je werkt best met twee. 
Alleen wordt het moeilijk.

4. leg het meubel op een mat. 
Zo vermijd je breuken.

JUNI / 05

De examens zijn gedaan. Proficiat je bent
geslaagd. Je opleiding ‘Verzorging’ is 
afgelopen, maar volgend jaar wil je een 7de 
jaar doen. Je twijfelt tussen ‘Kinderzorg’ of 
‘Thuis-en bejaardenzorg’.
Je wil je goed informeren. 
In welke richting heb je de meeste stage?
Tip: gebruik een kalender en tel de weken.

7de jaar - stageperiodes:
Kinderzorg
van 2 november 2015 tot en met 11 december 2015
van 11 april 2016 tot en met 15 april 2016
van 9 mei 2016 tot en met 10 juni 2016
Thuis- en bejaardenzorg
van 2 november 2015 tot en met 11 december 2015
van 9 mei 2016 tot en met 17 juni 2016

Mijn antwoord:

JUNI / 04

Je houdt van hardlopen, net als Usain Bolt. Op 
je laatste wedstrijd liep je een persoonlijk 
record in de 100 m. 
Je tijd was 16,52 seconden. 
Hoeveel meter overbrug je dan in 1 seconde?
Duid aan.
Tip: gebruik eventueel een rekenmachine.

1. Iets minder dan 4 m
2. Ongeveer 5 m
3. Iets meer dan 6 m.

JUNI / 06

2 AA-516263-6
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JULI / 01

Je gaat naar het uitzendkantoor  voor een 
vakantiejob in augustus. Je krijgt het voorstel 
om als inpakker te werken in een innovatief 
farmaceutisch bedrijf  dat gespecialiseerd is in 
cosmetica.

Wat betekenen de onderlijnde woorden?

Schrijf het juiste woord bij de juiste betekenis. 
Tip: www.woorden.org

Bedrijf dat producten maakt 
voor de apotheek
Schoonheidsproducten, 
make-up
Vernieuwend

JULI / 03

Het is zondagnamiddag. Je hebt samen met  je 
vriendje een film meegepikt. Het is bijna 20 u 
als je aan de halte Gent-Heuvelpoort aankomt. 

Met welke bus ben je het vlugst in De Pinte 
Dorp? Duid aan in de tabel.

JULI / 02

Je moeder vraagt je om te helpen met een 
aantal klusjes. De nieuwe tuinbank heeft wel 
een likje verf nodig. Jullie gaan samen naar 
de winkel. Op bepaalde producten zie je dit 
symbool:

Wat betekent dit? 
Duid het juiste antwoord aan.
Tip: google ‘symbolen gevaarlijke producten’.

1. Dit product is brandbaar.
2. Dit product is giftig.
3. Dit product is slecht voor je beenderen.

JULI / 04

Je ouders zijn voor twee weken op vakantie in 
het buitenland. Je blijft thuis en moet dus zelf 
voor het huishouden zorgen. Met het sorteren 
van het afval heb je wel wat problemen. 
Waar hoort dit thuis? Trek drie lijnen.
Tip: google ‘afval sorteren’.

1

2

3

h Op 24 en 31 december beperkt tot Gent Dampoort. Vanaf 1 december alle info over 
oudejaarsnachtaanbod op delijn.be

i Rijdt niet op 24 en 31 december. Vanaf 1 december alle info over 
oudejaarsnachtaanbod op delijn.be

k Op 24 en 31 december beperkt tot Gent Sint-Pieters. Vanaf 1 december alle info 
over oudejaarsnachtaanbod op delijn.be

l Op 24 en 31 december beperkt tot Gent Zuid. Vanaf 1 december alle info over 
oudejaarsnachtaanbod op delijn.be

Gent Dampoort 19:32 19:40 20:01 20:13 20:24 20:44 21:14 21:44 22:14 23:14
Gent Dampoort 19:40 20:01 20:13 20:24 20:44 21:14 21:44 22:14 23:14
Gent Lousbergsbrug 19:44 20:04 20:16 20:27 20:47 21:17 21:47 22:17 23:17
Gent Zuid 19:46 20:05 20:17 20:28 20:48 21:18 21:48 22:18 23:18
Gent Zuid 19:47 20:06 20:18 20:29 20:49 21:19 21:49 22:19 23:19
Gent Heuvelpoort 19:53 20:11 20:23 20:34 20:54 21:24 21:54 22:24 23:24
Gent Sint-Pietersstation 19:59 20:16 20:28 20:39 20:59 21:29 21:59 22:29 23:29
Gent Sint-Pietersstation 20:00 20:17 20:29 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30
Gent Sterre 20:05 20:22 20:34 20:50 21:05 21:35 22:05 22:35
Gent Maria Middelares - Maalte 20:06 20:23 20:35 20:51 21:06 21:36 22:06 22:36
Sint-Denijs-Westrem Driekoningenstraat | | | | | | | |
Gent Bovenhove 20:08 20:25 20:37 20:53 21:08 21:38 22:08 22:38
Sint-Denijs-Westrem Dorp 20:11 20:28 20:40 20:56 21:11 21:41 22:11 22:41
De Pinte Europaplein | 20:35 20:47 | 21:18 22:18
De Pinte Dorp | 20:36 | | 21:19 22:19
De Pinte Groenpark | 20:37 | | 21:20 22:20
De Pinte Mieregoedstraat | | 20:48 | | |
Zevergem Grote Steenweg (Den Beer) | | 20:49 | | |
De Pinte Pintestraat | 20:40 | 21:23 22:23
De Pinte Zwarte Gat | 20:42 | 21:25 22:25
Eke Industriepark | 20:44 | 21:27 22:27
Zwijnaarde Bollebergen | |
Sint-Martens-Latem De Kroon 20:16 21:01
Sint-Martens-Latem Twee Dreven 20:17 21:02
Deurle Vierschaar 20:19 21:04
Astene Dorp 20:23 21:08
Deinze Station 20:27 21:12
Deinze Kerkhof 20:31 21:16

lijn: 76 77 76 78 76 78 77 76 76 78 76 76 78
voornaamste haltes 810    830    850    

k
840    
l

860    
h

870    
i

880    
i

900    
i

890    
i

910    
i

930    
i

920    
i

940    
i
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JULI / 05

Je kijkt samen met je papa naar de Ronde van 
Frankrijk. De rit eindigt in een massasprint. Je 
favoriete renner rijdt nog net vóór de streep 
voorbij de tweede in de koers. De hoeveelste is 
hij dan?

Mijn antwoord:

AUGUSTUS / 01

Je vond een leuke vakantiejob in een
tuinbouwbedrijf. Dat ligt ongeveer 7 km van je 
thuis. Je bent van plan om met de fiets te gaan. 

Wanneer vertrek je best als je weet dat je om 
8u moet beginnen?
Duid aan.

1. Om 7 u
2. Om 7.50 u
3. Om 7.20 u

JULI / 06

AUGUSTUS / 02

Het is maandag 14 u. Je wil graag zwemmen in 
zwembad ‘De Plas’. 
Je bent van plan om baantjes te trekken, liefst 
in crawl. Op de website staat dit:  

Er is een baan voorzien voor de crawl 
zwemmers op deze momenten: 
elke weekdag van 8 u - 9 u (maandag 8.30 u) & 
van 12 u – 13 u en op dinsdag- en donderdag 
avond van 21 u – 22 u.

Wanneer kan je ten vroegste crawl gaan 
zwemmen in een aparte baan?

Mijn antwoord:
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AUGUSTUS / 03

Je gaat met je nichtje Eva naar zee. 
Je hoopt op goed weer en je bekijkt de 
voorspellingen. 
Welke raad geef je haar? Duid 1 mogelijkheid aan.

1. Breng zeker een regenjas mee.
2. Neem een extra pull mee. Aan zee is het best 

wel fris voor de tijd van het jaar.
3. Dat wordt zweten, vergeet je badpak niet.

AUGUSTUS / 05

Je gaat met je nichtje op de parkvijver varen. 
Je kan voor € 4 een half uur bootje varen. Hoe 
lang kan je varen voor € 10?

Mijn antwoord:

AUGUSTUS / 04

Je loopt even langs bij je opa. Oei, hij ziet er 
maar bleekjes uit. Hij voelt zich inderdaad 
al een paar dagen niet zo goed. Hij vraagt je 
om een afspraak te regelen met zijn huisarts. 
De dokter zegt je dit: “Hij mag morgen om 8 
u langskomen voor een bloedonderzoek. Hij 
moet wel nuchter zijn.” 
Wat bedoelt de dokter met ‘nuchter’? 
Duid aan.

1. Opa mag nog niet gedronken hebben.
2. Opa mag nog niet gegeten hebben.
3. Opa mag nog niet gedronken èn    

gegeten hebben.

AUGUSTUS / 06
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SEPTEMBER / 01

Tijdens de zomervakantie heb je een leuk 
meisje ontmoet. Je wil haar laten weten dat je 
haar graag ziet. 

Wat is ‘Ik hou van jou’ in het Italiaans? Duid 
aan. 
Tip: op internet vind je vertaalsites.

1. Te quiero
2. Seni seviyorum
3. Ti amo

SEPTEMBER / 03

Op reis in Spanje heb je een lieve jongen, José, 
ontmoet. Jullie hebben elkaar beloofd om 
regelmatig kaartjes te sturen. Je gaat naar het 
postkantoor. 
Je merkt dat er ook een e-shop bestaat bij de 
post. Shop betekent winkel. 

Waarvoor staat de letter ‘e’? Duid aan.

1. voor efficiënt, een soort snelkassa voor  
kleine aankopen.

2. voor elektronisch, je winkelt via internet.
3. Voor eerlijk, je kan hier producten kopen 

voor het goede doel.

SEPTEMBER / 02

Je vriendinnen Louise en Maryam praten vaak 
over de app “Snapchat”. 
Wat is daar eigenlijk speciaal aan? 
Duid aan.

1. De foto’s en video’s die je maakt zijn  
maar enkele seconden zichtbaar.  Daarna 
verdwijnt de inhoud.

2. Je ouders kunnen via een gps zien waar je 
bent. Je hebt de toelating van je ouders 
nodig om dit uit te schakelen.

3. Als je honger hebt, kun je via een   
zoekfunctie zoeken naar het   
dichtstbijzijnde restaurant.

SEPTEMBER / 04

Op de eerste schooldag krijg je het school-
reglement mee. Daarin staan alle vrije dagen 
voor het komende schooljaar. In welke maand 
heb je de meeste vrije schooldagen 
(juli en augustus en weekends niet  
meegerekend)?
Tip: gebruik een kalender.

Herfstvakantie: van 2 tot en met 6 november 2015
Wapenstilstand: 11 november 2015
Pedagogische studiedag: 23 november 2015
Kerstvakantie: van 21 december 2015 tot en met 1 
januari 2016
Krokusvakantie: van 8 tot en met 12 februari 2016
Paasvakantie: van 28 maart tot en met 8 april 2016 
Pedagogische studiedag: 25 april 2016
Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2016
Hemelvaart: 5 en 6 mei 2016 
Pinkstermaandag: 16 mei 2016
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2016

Mijn antwoord:
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SEPTEMBER / 05

Je wil dit schooljaar graag op school blijven 
eten. Wat is het goedkoopst: een belegd 
broodje met soep en dessert of een warme 
maaltijd met dessert?

• Soep, warme maaltijd, dessert: 5,80 euro
• Soep: 1,00 euro
• Warme maaltijd: 4,80 euro
• Dessert: 1,00 euro
• Vieruurtje: 1,40 euro
• Belegd broodje: 3,00 euro

Mijn antwoord:

OKTOBER / 01

Het is 4 oktober.
Je vriendin Aysa stuurt je een lief sms’je omdat
jullie 4 maanden samen zijn. 
De vonk is overgesprongen op 4 juni. Jullie zijn 
nog altijd smoorverliefd.  

Hoeveel dagen zijn jullie al samen? 
Duid aan.

1. Ongeveer 90 dagen
2. Ongeveer 120 dagen
3. Ongeveer 200 dagen

SEPTEMBER / 06

OKTOBER / 02

Je papa is in de namiddag met de wagen 
vertrokken voor een bedrijfsuitstap naar 
London. 
Hij belt  ’s avonds dat hij nog 10 mijl moet 
rijden tot zijn bestemming. 

Hoeveel km is dat? 
Tip: google ‘mijl’.

Mijn antwoord:



SEPTEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

OKTOBER



Opdracht

Opdracht Opdracht

Opdracht

OKTOBER / 03

Je broertje Ahmed is jarig en geeft een feestje 
bij je thuis. 
Je wil pannenkoeken bakken voor de kleine 
mannen. 
Je hebt bloem, suiker, boter en melk in huis. 

Wat heb je zeker tekort? 
Tip: gebruik het kookboek. 

Mijn antwoord:

OKTOBER / 05

Glen, je liefje is net 16 jaar geworden. De 
mama van Glen stuurt je een privéberichtje via 
Facebook. 
Ze wil je uitnodiging voor een verrassings-
feestje. Je antwoordt dat je zeker komt. Je wil 
indruk maken en je schrijft ook dat je zorgt 
voor een mooi ….  hmmm een kado, een cado 
of … ? 

Hoe schrijf je dat eigenlijk? 
Tip: www.woordenlijst.org 
of het woordenboek

Mijn antwoord:

OKTOBER / 04

In de computerwereld worden veel Engelse 
termen gebruikt. Je bent een echte kenner, dus 
je vriend Kevin vraagt je om hulp. 

Hij vraagt wat de volgende woorden 
betekenen in het Nederlands. 
Trek een lijntje naar het juiste antwoord.

downloaden fout

back-up lettertype

error binnenhalen van 
bestanden op je 
computer via het Internet

font naar beneden schuiven 
van een pagina

scrollen een reservekopie

 

OKTOBER / 06



OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER



Opdracht

Opdracht Opdracht

Opdracht

NOVEMBER / 01

Allerheiligen. 
Bah, een bezoek aan het kerkhof, zoals elk jaar. 
Je moeder vraagt om aan de ingang 3 dezelfde 
potten chrysanten te kopen. 
Ze geeft je 20 euro mee. Je ziet chrysanten van 
8 euro per pot of kleinere van 6 euro per stuk. 

Welke koop je?

Mijn antwoord:

NOVEMBER / 03

In de herfstvakantie ga je met je ouders en broer 
Ahmed een paar dagen naar de 
Ardennen. Je reist met de trein naar Dinant. 
De vriend van je papa, Etienne, haalt jullie af aan 
het station rond 14 u. 

Jullie willen zo weinig mogelijk tijd verliezen. 
Etienne houdt ook niet van wachten. 
Welke trein nemen jullie? 
Duid aan.

1.

2.

3.

NOVEMBER / 02

Op 11 november moet je niet naar school, 
want dan is het Wapenstilstand. Je beslist om 
bij je opa op bezoek te gaan. Hij weet veel over 
geschiedenis en kan uren vertellen over de 
wereldoorlogen. 

Wat herdenken we op 11 november? 
Duid aan.

1. het einde van de Tweede Wereldoorlog
2. het begin van de Eerste Wereldoorlog
3. het einde van de Eerste Wereldoorlog

NOVEMBER / 04

Je gaat schaatsen met Abdoulah en Simon van 
je klas. Je beslist om de trein te nemen.
Je ziet er veel pictogrammen, maar wat is de 
betekenis?

Schrijf deze woorden onder het juiste 
pictogram: kluizen -  wachtruimte – 
WC - verloren voorwerpen



NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER



Opdracht

Opdracht Opdracht

Opdracht

NOVEMBER / 05

Er bestaan enkele regels in verband met 
leeftijd voor het gebruik van Facebook. 

Welke uitspraak klopt? Duid aan:

1. Mijn neefje van 9 jaar mag geen account 
op Facebook aanmaken.

2. Mijn opa is 80 jaar en wil graag Facebook 
ontdekken. Jammer, dat kan niet. 

3. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen mag op 
Facebook.

Tip: google ‘leeftijd Facebook’.

Mijn antwoord:

DECEMBER / 01
Joepi! Bijna kerstvakante. 
Dan ga je op skikamp. Je hebt samen met je 
vrienden van de sportclub de brochure 
bekeken. De keuze viel op Chamonix in de 
Franse Alpen van 26 december tot 4 januari. 
Je vertrekt in Brussel om 18 u. 

Hoeveel uren zit je op de bus als je weet dat 
het naar Chamonix 867 km is. Je rijdt ’s nachts, 
dan kun je vlot doorrijden. De bus stopt een 
paar keer voor een korte plaspauze.
Duid aan.

1. Ongeveer 12 u 
2. Ongeveer 6 u
3. Ongeveer 18 u

NOVEMBER / 06

DECEMBER / 02

Het is bijna kerstavond. Traditioneel vier je dat 
bij tante Trees. Je hebt beloofd om voor het 
dessert te zorgen. Je kiest  voor chocomousse. 
Dat vindt iedereen lekker.

Wat heb je zeker nodig? 
Omcirkel 3 juiste antwoorden. 
Tip: zoek in het kookboek.

Eieren – Bloem – Chocolade – Suiker 
– Bakpoeder – Melk – Room

Mijn antwoord:



NOVEMBER

DECEMBER

NOVEMBER

DECEMBER



Opdracht

Opdracht Opdracht

Opdracht

DECEMBER / 03

Oudejaarsfeest met de volleybalclub in het 
jeugdhuis. Iedereen is welkom. Je wil een reeks 
foto’s projecteren van topmomenten van het 
afgelopen jaar.  
Je wil de foto’s opvrolijken met een liedje van 
de Foo Fighters. 
Maar mag dat zo maar? 
Twee van deze antwoorden zijn juist. Duid er 
één aan.

1. Ja, want het is enkel voor de vrienden.
2. Ja, als je de persoonlijk goedkeuring krijgt 

van de Foo Fighters, maar de kans is klein 
dat je het persoonlijk kan  vragen. 

3. Ja, als je een licentie afsluit bij Sabam,   
een vereniging die de goedkeuring al   
geregeld heeft met de Foo Fighters

4. Ja, maar je mag er niet op dansen.

DECEMBER / 05

Het is oudejaar. Je gaat met je ouders naar 
het vuurwerk kijken om middernacht. Elk jaar 
gebeuren ongelukken met vuurwerk. Wat doe 
je best bij brandwonden?  
Duid aan.

1. eerst water, de rest komt later.
2. hou de wond droog en proper, dan wordt 

het niet groter.
3. wond afdekken en naar de dokter trekken.

Tip: www.brandwonden.be 

DECEMBER / 04

Je vader vraagt je om mee te gaan naar het 
containerpark. Hij stelt drie momenten voor:

1. maandag om 17.15 u
2. vrijdag om 11 u 
3. zaterdag om 9 u
Maar, ... welk moment kan al zeker niet 
volgens dit schema?

Mijn antwoord:

DECEMBER / 06



DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER


