Nederlands voor beginners
Hardop voorlezen
Goedemiddag allemaal.
Welkom in de cursus Nederlands.
Ik ben Jan Dijkhof en ik ben jullie docent.
Jullie hebben twee docenten. De andere docent is Piet de Vries.
Hij geeft twee dagen les en ik drie.
We beginnen met kennismaken.
Wie ben jij? Wat is jouw naam?
Ik ben Stefan. Mijn naam is Stefan.
Dag Stefan. Stefan is je voornaam en wat is je achternaam?
Mijn achternaam is Müller.
Uit welk land kom je?
Ik kom uit Duitsland.
Welke nationaliteit heb je?
Ik ben Duitser.
Waar woon je?
Ik woon nu in Den Bosch.
Wat is je adres?
Pleinweg 33.
Wat is je postcode?
Mijn postcode is 1234 AB.
Hardop voorlezen
Hallo, ik ben Sofie Bos. Mijn naam is Sofie Bos. Ik ben de docent.
En wie ben jij? Hoe heet je? Wat is je naam?
Ik heet Ana. Mijn naam is Ana.
Dag Ana.
Uit welk land kom je?
Ik kom uit Italië.
En u meneer, hoe heet u? Wat is uw naam?
Mijn naam is Wang.
Waar komt u vandaan? Uit welk land komt u?
Ik kom uit China.
Waar woont u nu? In welke stad?
Ik woon nu in Rotterdam.
In welke straat?
In de Frederikstraat, in het centrum. Op nummer 7.
Wat is uw telefoonnummer?
Mijn telefoonnummer is 06-35264891
Wat is uw e-mailadres?
Mijn e-mailadres is xiao.wang@supersnel.nl
Hoe spel je dat
X I A O punt W A N G apenstaartje supersnel punt nl.

Nederlands voor beginners
Begroetingen
Hallo
Hoi
Hé
Afscheid nemen
Tot ziens
Dag
Daaag
Doei
Houdoe ( beneden de rivieren )
Aju ( Twente, Oost-Nederland )

ik
jij, u
hij, zij, het
wij
jullie
zij

doen
doe
doet
doet
doen
doen
doen

Wat doe jij?
Wat doe jij?
Ik ben student.
En wat doe jij?
Ik ben bakker.
En jij?
Ik ben ook bakker.

Getallen
optellen
2+3=5
aftrekken
5-3=2
vermenigvuldigen 2 x 3 = 6
2x3=6
delen
6/3=2

twee plus drie is vijf
vijf min drie is twee
twee keer drie is zes
twee maal drie is zes
zes gedeeld door drie is twee

“bijtellen”
“in mindering brengen”

Hardop voorlezen:
2 + 3 = ..
7 – 5 = ..

1 x 3 = ..

3 x 3 = ..

8 / 2 = ..

5 + 4 = ..

2 x 5 = ..

4 x 5 = ..

6 / 2 = ..

9 – 7 = ..

Supermarkt
Nu in de aanbieding.
Drie halen twee betalen.
Gratis.
25 % korting.
35 % korting.
Voor de helft van de prijs.
Op is op.
Laatste kans!
Nu extra voordeel!

Hoeveel kost dat?
Wat is de prijs?
Hoeveel moet ik betalen?
duur
goedkoop
voordelig.

Dit kost vijf euro.
De prijs is vijf euro.
U moet vijf euro betalen.

