Korte gebruiksaanwijzing
Lees hier hoe u het Studieboek Inburgering B1 kunt gebruiken.
A. Leesvaardigheid. De leesteksten helpen u met het uitbreiden van uw woordenschat. Voor
het taalniveau B1 moet u uiteindelijk 5000 woorden kennen. De teksten zijn alle op niveau
B1, u leert in alle 29 leesteksten veel nieuwe woorden. Een deel van de woorden die voor u
vreemd zijn ziet u gemarkeerd en ze staan in de kolom naast de leestekst. U leest eerst een
tekst. U zult niet woord voor woord alles begrijpen. U leest eerst globaal. U zoekt altijd het
beste antwoord op vragen bij een tekst. Dat doet u met de meerkeuzevragen. Maar u moet
daarna de teksten nog een keer zorgvuldig lezen, u moet de teksten voor 100% kunnen
begrijpen. De eerste keer de tekst lezen en globaal begrijpen, dat gaat misschien snel. Maar
een tekst echt goed bestuderen duurt langer: dat gaat langzaam, het kost tijd! En u moet ook
de nieuwe woorden leren. U moet een woordenlijst schrijven in een schrift, uw
woordenschrift – en u moet soms zelf ook de betekenis zoeken van woorden, van alle
woorden die u niet kent of begrijpt. U gaat met dit boek 5000 woorden leren. Bovenaan elke
leestekst ziet u welke grammatica u in dit hoofdstuk gaat leren. Alle leesteksten worden ook
voorgelezen voor u – kijk op www.inburgeringb1.nl
B. Schrijfvaardigheid. Hier moet u veel schrijven. U moet een schrift gebruiken. U schrijft de
oefeningen en zinnen in uw schrift en uw boek blijft mooi. Schrijven met pen op papier is ‘de
yoga van de taal’: u kunt zich goed concentreren op de taal als u met pen op papier schrijft.
U, maar ook uw begeleider, uw docent, kan in uw schrift goed zien hoe u studeert.
Controleer altijd de antwoorden achterin het boek. U kunt veel leren van de goede
antwoorden. U leert veel goede zinnen schrijven, zodat u ook brieven en e-mails leert
schrijven. U gaat veel schrijven en alle oefeningen zijn grammatica-oefeningen: u leert met
de oefeningen de verleden tijd en u leert langere zinnen met voegwoorden schrijven,
bijvoorbeeld. Dat zijn elementen van de grammatica die u moet kennen op taalniveau B1. En
er zijn nog heel wat meer grammaticale elementen die gekoppeld zijn aan de leesteksten.
C. E-mails en brieven en verhalen schrijven. U moet ook leren hoe u e-mails en verhalen
schrijft met woorden en zinnen die u kent. Maak iedere schrijftekst altijd zo makkelijk
mogelijk. Kijk naar de goede antwoorden achterin het boek: u leert dan hoe u de opdracht
kunt uitvoeren. En u kunt de opdracht daarna nog een keer maken – zo leert u hoe u zonder
fouten deze opdrachten kunt maken.
D. Spreekvaardigheid. U leert meerdere zinnen na elkaar te spreken zonder fouten. U kijkt naar
foto’s, u luistert naar een opdracht en u spreekt. U moet leren vier zinnen zonder fouten,
met een goede snelheid, uit te spreken. Het lijkt makkelijk? Misschien is dat zo, maar u moet
het echt zonder fouten kunnen. Schrijf altijd uw antwoorden ook in uw schrift. Dat helpt u
ook met spreken! U vindt audio-files op www.inburgeringb1.nl. U vindt de audioscripts
achterin dit boek. Kijk naar de goede antwoorden achterin het boek: u leert dan hoe u de
opdracht kunt uitvoeren. En u kunt de opdracht daarna nog een keer maken – zo leert u hoe
u zonder fouten deze opdrachten kunt maken.
E. Luistervaardigheid. U kunt alle podcastafleveringen (audio) vinden op
www.inburgeringb1.nl. U vindt de audioscripts achterin dit boek. Er zijn meerkeuzevragen
over de luisterteksten, maar er zijn ook spreekopdrachten bij de podcast. U leert hoe u kunt
reageren op wat anderen vertellen, bijvoorbeeld door uw mening te geven, te vertellen over
uw persoonlijke ervaring, uw voorkeur uit te spreken of een vergelijking te maken. Het
taalniveau van de sprekers is in de audio minimaal B1. Dat betekent dat kleine foutjes
kunnen vóórkomen, zoals een woordje te veel of te weinig. In de audioscripts hebben we
met ronde haken (…) aangegeven welke woorden door de spreker ‘te veel’ zijn gezegd en
met vierkante haken […] welke woorden missen.

De antwoorden van alle oefeningen staan achterin het boek. Meer informatie over B1, over examens
en ook alle audiofiles vindt u op www.inburgeringb1.nl
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