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Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg+. 
Stichting Melkweg+ stelt zich ten doel bij de dragen aan de kwaliteit van het 
onderwijs alfabetisering Nederlands als tweede taal. 
Dit katern mag vrij gebruikt worden in het alfabetiseringsonderwijs. 
Commercieel gebruik van dit katern is nadrukkelijk verboden. 
Voor het opnemen in readers dient men zich te wenden tot Stichting Melkweg+.

Contact: info@melkwegplus.nl



Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Vergeet uw stempas niet!

Dit eerst

U gaat een tekst lezen over verkiezingen. 
Bij verkiezingen kunt u stemmen op een politieke partij. 
U stemt op een partij die u het beste vindt.
Welke plaatjes horen bij stemmen? 

Vragen

1 Voor wie is de stempas?
 a  Voor basisschool de Boterbloem 
 b  Voor de afdeling Burgerzaken 
 c  Voor Noor Aras

2  Wie heeft de stempas gestuurd?
 a  Basisschool de Boterbloem 
 b De gemeente Leerdam
 c  Noor Aras

3  Waar is het stemlokaal in de buurt?
 a  Graslaan 17
 b Melkweg 2
 c www.leerdam.nl
    
4  Hoe laat gaat het stemlokaal dicht?
 a  7.30 uur
 b  12.00 uur
 c   21.00 uur

5  Wat moet Noor meenemen naar het stembureau?
 a  De stempas
 b Een paspoort 
 c  Een paspoort en de stempas

a. ...
b. ...
c. ...

STEMBUREAUSTEMBUREAU
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Deze stempas is alleen geldig voor:

Noor Aras
Melkweg 2
4142 MK Leerdam

06-06-1964

Op 20 maart 2019 is de verkiezing van de provinciale staten.
Alle Nederlanders krijgen een stempas.
Je moet wel 18 jaar of ouder zijn.
Met deze stempas kun je naar het stembureau.
Je stemt dan op een politieke partij.
De mensen van de partijen komen in de provinciale staten.
De partij met de meeste stemmen maakt het bestuur van de provincie.

Noor krijgt een stempas in de bus.

 s
te

m
p

a
s

Oproep
voor de verkiezing van de 
leden van de provinciale staten 
op woensdag 20 maart 2019

Wanneer kunt u stemmen?
U kunt stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
U kunt stemmen in alle stemlokalen in uw 
gemeente. 
Het stemlokaal in uw buurt is:

Basisschool de Boterbloem
Graslaan 17
Leerdam

Adressen en openingstijden
Kijk op www.Leerdam.nl

Een vervangende stempas kunt u 
aanvragen bij:
Afdeling Burgerzaken
tot dinsdag 19 maart 12.00 uur.

Belangrijk! Vergeet als u gaat stemmen niet:
- Deze kiezerspas
- Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit 
Nederland dat minimaal geldig is tot 20 maart 2019.

Strikt persoonlijk
Deze stempas is een bewijs dat u mag stemmen. 
De pas is alleen geldig als uw naam en adres erop 
staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas 
door anderen is strafbaar (art.128 Wetboek van 
Strafrecht).

TNT post
Port betaald

Gemeente Leerdam
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Taken

1

Stempas bestaat uit twee woorden: stem en pas.
Welke woorden kunt u maken met stem? 
Trek een lijn.

stem

auto
lokaal
raam
land
bus

Welke woorden kunt u maken met pas? 
Trek een lijn.

bank
mes
pin
bibliotheek  
school
boom
stem

pas

2

Op de stempas staan veel getallen.
Soms horen getallen bij een datum, bijvoorbeeld: 20 maart.
Soms horen getallen bij een tijd, bijvoorbeeld: 21.00 uur.
Soms horen getallen bij een postcode, bijvoorbeeld 4142 ML.
Zet een kruisje in de goede kolom.

datum tijd postcode

1 17.15

2 4233 HB

3 10.30

4 05 februari 2019

5 17-6-1953

6 04-08-1986

7 1258 AZ



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Heeft u wel eens gestemd? Wanneer?
2 Heeft u in uw geboorteland gestemd?
3 Heeft u in Nederland gestemd? 
4 Kent u politieke partijen in Nederland? Welke?
5 Gaat u stemmen op 20 maart 2019?
6 Krijgt u folders van politieke partijen in de brievenbus?
 Neem ze mee en praat erover.

ken ik woord komt van

de verkiezing

stemmen

de gemeente

de provincie

de openingstijden

eigen

de buurt

alleen

geldig

de woonplaats

belangrijk

vergeet vergeten

het paspoort

het identiteitsbewijs

persoonlijk
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2 Wat moet u doen in het stemlokaal?

Dit eerst

Wat ziet u op het plaatje?
Wat kun je hiermee doen?
Bedenk veel dingen.

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen 

1 Wat moet Noor meenemen?
 a  Een potlood
 b Het stembiljet 
 c Stempas en paspoort

2 Hoeveel mensen mogen er in een stemhokje?
 a  1
 b 2
 c 3

3 Hoeveel hokjes mag Noor rood maken?
 a  1
 b 2
 c 3

4 Wat moet Noor eerst doen? En wat daarna?
 Zet in de goede volgorde. 

 Geef uw stempas en laat uw paspoort zien.
 Maak met het rode potlood het vakje rood.
 Stop uw stembiljet in de stembus.
 Stap alleen in een stemhokje.

1 

2 

3 

4 
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Wat moet u doen in het stemlokaal?

Neem uw stempas mee naar het stembureau.
Geef de stempas en uw paspoort aan de drie mensen achter de tafel.
Zij controleren of u mag stemmen en geven u een stembiljet.
Heeft u hulp nodig? Dan kunt u dat aan deze mensen vragen.

Het stembiljet is groot. 
Op het stembiljet staan alle politieke partijen.
Onder elke partij staat een lijst met namen van personen.
Deze personen kunt u kiezen.

Stap alleen een stemhokje in.
Vouw uw stembiljet open.
Zoek de naam van de partij waarop u wilt stemmen.
Zoek daaronder de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
Maak met het rode potlood het vakje voor de naam rood. 
U mag één vakje rood maken.
Als u meer dan één vakje rood maakt, dan is uw stem niet geldig!
U mag ook niet op het stembiljet schrijven.
Dan is uw stem ook niet geldig.
Vouw uw stembiljet dicht en ga het stemhokje uit.
Doe uw stembiljet in de stembus.
Daarna bent u klaar met stemmen.

Noor gaat stemmen. 
Ze wil weten wat ze moet doen in het stemlokaal. 
Ze leest een tekst op internet. 

De meeste stemmen gelden
Nederland is een democratie. 
Dat betekent: het volk heeft de macht.
In Nederland wonen bijna 17 miljoen mensen. 
Je kunt niet met 17 miljoen mensen praten op een vergadering. 
Daarom zijn er verkiezingen en kan je stemmen.
We kiezen mensen die voor ons beslissen. 
Je stemt op een politieke partij die je het beste vindt.
De politieke partijen zitten in de provinciale staten.
Politieke partijen zitten ook in de gemeenteraad.
En in de Eerste en Tweede Kamer.
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Taken

1

Lees de woorden een paar keer door.
Kijk dan op de klok.
Lees de woorden snel.
Hoe lang heeft u erover gedaan?

stem
neem
volk
hulp
vouw
lijst
hok
klaar
dicht
achter
macht
een

eerste 
beslist
besluit
besturen
partij
nodig
geldig 
meer
meeste
meerderheid
rood
rode

stemmen
stembiljet
stemhokje
provincie
politieke
personen
controleren
beslissing
verkiezing
vergadering
belangrijk
democratie

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok.
Gaat het nu sneller?

Doe de oefening na een week nog een keer.
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

2

Wat hoort bijelkaar?
Trek een lijn.

1

2

3

4

goed

hoog

veel

weinig

beter

meer

minder 

hoger

meeste

hoogste

beste

minste



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Hoe neemt u beslissingen? In uw gezin? Bij u op school? Op uw werk?
Gebruikt u daar ook de regel: de meeste stemmen gelden?

ken ik woord komt van

controleren

achter

de hulp

de lijst

het vakje het vak

daarna

de democratie

het volk

de macht

de vergadering

beslissen 

de politiek

meeste

de partij

besturen 

gelden

beste goed
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3 Wat doen de Provinciale Staten?

Dit eerst 

Nederland heeft twaalf provincies.
In welke provincie woont u?
Kunt u uw provincie aanwijzen op de kaart?

Vragen

Waar of niet waar?

1 Nederland heeft 21 provincies.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

2 De provincie repareert de stoep in uw woonplaats.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

3 Iemand wil een grote fabriek bouwen.
 De provincie beslist of dat mag.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

4 De provincie zorgt voor dijken.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

5 De provincie zorgt voor bruggen.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

6 De provincie kiest de Tweede Kamer.
 a  Dat is waar.
 b  Dat is niet waar.

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Noord-Brabant

Limburg

Zeeland

Utrecht

Noord-
Holland

Zuid-Holland

Flevoland

Schiermonnikoogminder dan 250 mensen 
per vierkante kilometer

meer dan 1000 mensen 
per vierkante kilometer

tussen 251 en 999 mensen 
per vierkante kilometer

a. ...
b. ...
c. ...
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Er zijn verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Dat is het bestuur van de provincie.

Maar wat doen ze precies? Hier leest u meer.

Wonen

De provincie beslist of steden en dorpen groter mogen worden.

Ze beslist waar grote bedrijven mogen komen.

Ze beslist waar grote boerderijen mogen komen.

Verkeer en vervoer

De provincie zorgt voor grote wegen, fietspaden en bruggen.

Ze zorgt ook voor de bussen tussen steden en dorpen.

Milieu

De provincie zorgt voor schoon zwemwater.

Ze zorgt voor veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.

Natuur en water

De provincie zorgt voor rivieren en kanalen.

Ze zorgt voor dijken die het water tegenhouden.

Ze bepaalt waar natuurgebieden komen.

Radio en TV

De provincie geeft geld aan de omroepen van de provincie.

Die maken programma’s over wat er in de provincie gebeurt.

De Eerste Kamer

De Provinciale Staten hebben nog een belangrijke taak.

Ze kiezen de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer beslist over de wetten van het land.

Dat doen ze samen met de Tweede Kamer.

En de Eerste Kamer controleert de ministers.

Dus: U stemt voor de Provinciale Staten.

De Provinciale Staten stemmen voor de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer beslist over wettten voor Nederland.

Zo heeft u ook invloed op de politiek in Nederland.

Noor gaat stemmen voor de provincie. 
Maar eerst wil zij wat meer weten. 
Wat doet de provincie allemaal?
Noor krijgt een folder thuis. Zij leest de informatie.



14 Melkweg: Verkiezingen

Taken

1

Hoeveel stukje heeft dit woord?

 Nederland  Ne der land    stukjes 

1 provincie       stukjes 

2 steden       stukjes 

3 dorp        stukjes 

4 boerderijen       stukjes 

5 veilig        stukjes 

6 gevaarlijke       stukjes 

7 controleert       stukjes 

8 ministers       stukjes 

2

Maak vier goede zinnen.
Gebruik een stukje uit elke kolom.
Denk aan de hoofdletter en de punt.

Ik

Jullie 

Noor

U

stem

stemt

stemmen

op 20 maart

1 

2 

3 

4 

3



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 In welke provincie woont u?
2 Wat is de hoofdstad van uw provincie?
 Bent u er wel eens geweest?
 Vertel erover.
3 Wat doet de provincie voor u?

ken ik woord komt van

de provincie

het bestuur

regelen

de taken de taak

de bedrijven het bedrijf

het fietspad fietsen + het pad

veilig

gevaarlijke gevaarlijk

de natuur

controleert controleren

de ministers de minister

de wet

de invloed
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4  Twaalf provincies

Dit eerst

Dit is Nederland.
Hoe heten de provincies?
Weet u het niet meer?
Kijk dan op bladzijde 12.

Vragen

1 Welke provincie ligt in het Noorden?
 a Groningen
 b Zeeland

2 Welke provincie ligt in het Zuiden?
 a Flevoland
 b Limburg

3 Welke provincie ligt in het Westen?
 a Noord-Holland
 b Gelderland

4 Welke provincie ligt in het Oosten?
 a Overijssel
 b Zuid-Holland

5 Welke provincie ligt in het midden?
 a Brabant
 b Utrecht

a. ...
b. ...
c. ...
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Twaalf provincies, samen één.

In het Noorden: Groningen, Drenthe, Friesland.

Met water, koe, gras en veen.

In het Oosten: Overijssel en Gelderland.

Met schapen, hei, bos en rivieren.

In het Zuiden: Limburg en Noord-Brabant.

Met een berg, en carnaval vieren.

In het midden: Utrecht en Flevoland.

Met boerderijen, natuur en wilde dieren.

In het Westen: Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.

Met zee, vis, haven, dijk, kust, strand.

Twaalf provincies: Nederland.

Dit is een gedicht over Nederland.
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Taken

Zoek de namen bij de provincies.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1

5
8

2

6

9

3

7

10
11

12

4

Drenthe
Flevoland
Friesland

Gelderland
Groningen

Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland

Zuid-Holland



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

In welk deel van het land woont u?
In het Noorden?
In het Oosten?
In het Westen?
In het Zuiden?
Of in het midden?
Wat zijn bijzondere plaatsen of dingen in uw provincie?

ken ik woord komt van

het noorden

de koe

het gras

het oosten

het schaap

het bos

de rivieren de rivier

het zuiden

de berg

vieren

het westen

de zee

de vis

de kust

het strand



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

1  Op 20 maart zijn er  voor de provincie.

2  Noor krijgt een stempas thuis.

 Met die pas kan zij  op een politieke partij.

3  Het stembureau is in haar  buurt.

4 In het stembureau moet Noor haar   laten zien.

5  De mensen van het stembureau  haar naam.

Oefening 2 

1 Op het stembiljet staan lijsten met namen.

 Boven elke  staat de naam van de politieke partij.

2 Zoek de naam van  waarop u wilt stemmen.

3 Zoek daaronder de naam van de persoon die u wilt .

4 Maak met het rode potlood  rood.

Oefening 3

1  Alleen Noor mag de stempas gebruiken. 

 De stempas is .

2  Het stembureau is vlakbij het huis van Noor. 

 Het is in de .

3  Noor kan stemmen van 7.30 tot 21.00. Dat zijn de .

4  Noor stemt op een  partij.

5  Ze stemt op een partij die zij het  vindt.

paspoort
stemmen

controleren
eigen

verkiezingen

kiezen
het vakje

lijst
de partij

beste
buurt

politieke
openingstijden

persoonlijk

Vul in
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Oefening 4

1 Nederland heeft twaalf  .

2 Elke provincie heeft een eigen  .

3 Het bestuur  belangrijke dingen.

4 De provinciale staten hebben veel  .

5 Ze beslist waar grote  mogen komen.

6 De provincie zorgt voor grote wegen en voor  .

7 De Provinciale Staten hebben nog een  taak.

 Zij kiezen de Eerste Kamer.

8 De Eerste Kamer  de ministers.

9 U stemt op de Provinciale Staten.

 De Provinciale Staten  op de Eerste Kamer.

10 Zo heeft u ook  op de politiek in Nederland.

Oefening 5

Nederland heeft twaalf provincies.

1 In het  liggen Groningen, Drenthe en Friesland.

2 In het liggen Overijssel en Gelderland.

3 In het liggen Limburg en Noord-Brabant.

4 In het liggen Utrecht en Flevoland.

5 In Limburg is een  .

6 In Drenthe zijn veel  .

7 Zeeland ligt aan de  .

bedrijven
bestuur

fietspaden
regelt
taken

provincies

belangrijke
controleert

invloed
stemmen

berg
bossen
midden

Noorden
Oosten
Westen

zee
Zuiden

Vul in

Vul in
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Oefening 6

1 Mag  stemmen?

2  Mensen vanaf 18 jaar  stemmen.

3  Alle volwassen inwoners van de provincie mogen  .

4  Alleen  met een Nederlands paspoort mogen stemmen.

Oefening 7

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5
6

het paspoort
de woonplaats
sinds
ophouden
het volk
deel van het land

de mensen
de gemeente
de provincie
het identiteitsbewijs
stoppen
vanaf

Oefening 8

Wat hoort bij elkaar? 

1
2
3

de verkiezing
de hulp
de Provinciale Staten

stemmen
besturen
helpen

Oefening 9

Wat is het tegengestelde? 

1
2
3
4
5

niemand
meeste 
veilig
duur
vuil

minste
schoon
gevaarlijk
goedkoop
iedereen

Vul in
mogen

iedereen
inwoners
stemmen
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Oefening 10

11

1 d

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Van links naar rechts
1 Op school ... de regels: niet bellen, niet eten en drinken in de les.
2 Het bedenken van regels om alles goed te laten gaan in het land heet ...
3 De man of vrouw in de regering heet ... 
4 Mensen in een land noem je het ...
5 Iemand die de baas is over andere mensen, heeft ... . 
6 Als je niet kunt komen, moet je bellen. Dat is een ...
7 Zorgen voor goed zwemwater is een ... van de provincie.
8 Bij de verkiezingen kun je ... op een partij.
9 Elke vier jaar mogen de mensen de provinciale staten ...
10 De partij met de ... stemmen wint de verkiezing.

Van boven naar beneden
11 De mensen mogen zelf het bestuur van de provincie kiezen. Dat is ...

afspraak
democratie

gelden
kiezen
macht

meeste
minister
politiek

stemmen
taak
volk
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Oefening 11

Wat hoort bij elkaar? 

1
2
3
4
5
6

meestal
de geboortedatum
eerst
het besluit
iedereen
leuk

fijn
alle mensen
beslissen
daarna
04-08-1986
vaak

Oefening 12

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4

eens
geldig
belangrijk
eerlijk

oneerlijk
onbelangrijk
oneens
ongeldig

Wat betekent on-, denkt u?

Oefening 13

Zet de woorden op de goede plaats.

Dieren Natuur de berg
het bos

het gras
de koe

de rivier
het schaap

de vis
de zee
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Oefening 14

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4

Op het stembiljet staan de namen onder elkaar.
Met een potlood maak je dit plekje rood.
Een ander woord voor praten.
Iets voor iemand anders doen.

het vakje
de lijst
helpen
zeggen

Oefening 15

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

het strand
moeten
vieren
het midden
het fietspad

centraal
het feest
de fiets
de kust
verplicht

Oefening 16

U gaat woorden lezen.
U kunt het woord alleen lezen als u de geheime afspraak kent.
Bij een cijfer uit de onderste rij hoort de letter uit de bovenste rij.
Bijvoorbeeld: 4 1 7 betekent:
Boven de 4 staat de letter d.
Boven de 1 staat de letter a.
Boven de 7 staat de letter g.
Het woord is dus dag.

a b c d e f g h i j k l m n o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

p q r s t u v w x y z

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Maak de woorden.

9  14  23  15  14  5  18   

16  18  15  22  9  14  3  9  5  

16  15  12  9  20  9  5  11   



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 c
2 b
3 a
4 c
5 c

Taken
1
stemlokaal
stembus
bankpas
pinpas
bibliotheekpas
schoolpas
stempas

2
1 tijd
2 postcode
3 tijd
4 datum
5 datum
6 datum
7 postcode

Tekst 2
Vragen
1 c
2 a
3 a
4 Geef uw stempas en laat uw paspoort zien.
 Stap alleen het stemhokje in.
 Maak met het rode potlood het vakje rood.
 Stop uw stembiljet in de stembus.

Taken

1 goed beter beste

2 hoog hoger hoogste

3 veel meer meeste

4 weinig minder minste

Tekst 4
Vragen
1 a
2 b
3 a
4 a
5 b

Taken
1 Friesland
2 Groningen
3 Drenthe
4 Flevoland
5 Noord-Holland
6 Zuid-Holland
7 Utrecht
8 Overijssel
9 Gelderland
10 Zeeland
11 Noord-Brabant
12 Limburg

Tekst 3
Vragen
1 b
2 b
3 a
4 a
5 a
6 b

Taken
1
1 3 stukjes
2 2 stukjes
3 1 stukjes
4 4 stukjes
5 2 stukjes
6 4 stukjes
7 3 stukjes
8 3 stukjes

1
1 Ik stem op 20 maart.
2 Jullie stemmen op 20 maart.
3 Noor stemt op 20 maart.
4 U stemt op 20 maart.
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Oefening 1
1 verkiezingen
2 stemmen
3 eigen
4 paspoort
5 controleren

Oefening 2
1 lijst
2 de partij
3 kiezen
4 het vakje

Oefening 3
1 persoonlijk
2 buurt
3 openingstijden
4 politieke
5 beste

Oefening 4
1 provincies
2 bestuur
3 regelt
4 taken
5 bedrijven
6 fietspaden
7 belangrijke
8 controleert
9 stemmen
10 invloed

Oefening 5
1 Noorden
2 Oosten
3 Zuiden
4 midden
5 berg
6 bossen
7 zee

Oefening 6
1 iedereen
2 mogen
3 stemmen
4 inwoners
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Oefening 7

1
2
3
4
5
6

het paspoort
de woonplaats
sinds
ophouden
het volk
deel van het land

het identiteitsbewijs
de gemeente
vanaf 
stoppen
de mensen
provincie

Oefening 8

1
2
3

de verkiezing
de hulp
de Provinciale Staten

stemmen
helpen
besturen

Oefening 9

1
2
3
4
5

niemand
meeste 
veilig
duur
vuil

iedereen 
minste
gevaarlijk
goedkoop
schoon

 
Oefening 10

11

1 g e l d e n

2 p o l i t i e k

3 m i n i s t e r

4 v o l k

5 m a c h t

6 a f s p r a a k

7 t a a k

8 s t e m m e n

9 k i e z e n

10 m e e s t e
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Oefening 11

1
2
3
4
5
6

meestal
de geboortedatum
eerst
het besluit
iedereen
leuk

vaak 
04-08-1986 
daarna 
beslissen 
alle mensen
fijn

Oefening 12

1
2
3
4

eens
geldig
belangrijk
eerlijk

oneens 
ongeldig 
onbelangrijk 
oneerlijk

Oefening 13

Dieren Natuur

de koe
het schaap
de vis

de berg
het bos
het gras
de rivier
de zee

Oefening 14

1
2
3
4

Op het stembiljet staan de namen onder elkaar.
Met een potlood maak je dit plekje rood.
Een ander woord voor praten.
Iets voor iemand anders doen.

de lijst 
het vakje
zeggen
helpen

Oefening 15

1
2
3
4

het strand
moeten
vieren
het midden

de kust
verplicht
het feest
centraal

Oefening 16
1 inwoner
2 provincie
3 politiek
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