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Antwoordmodel les 06 Een cabaretier op niveau twee  
Leerjaar 1 - Periode 2 

 

 

 

 

 

  



 
Les 06 Een cabaretier op niveau twee 
 
 
b)  

Tekstdoel Tekstsoort 

 
Amuseren 
 

  

Informeren en/of overhalen  

Overhalen 
 

 

Instrueren 
 

 
1. Ga naar bladzijde 453 

2. Lees de alinea over Johan Goossens 
3. Maak daarna de vragen 

 
 

 

c) Met welke tekstsoorten krijg jij dagelijks te maken? 

Eigen antwoord 

 

 

Opdracht 2: Dingflofbips 

b) Wat voor soort tekst is dit? 

A. Overtuigende tekst 
B. Informerende tekst 
C. Amuserende tekst 

 
c) Waarom was er een nieuw ezelsbruggetje nodig in 2011? 

Omdat Estland het zeventiende lid werd van de eurozone; er kwam dus een land bij waardoor het 

ezelsbruggetje niet meer klopte. 

 

d) Hoe heet het nieuwe ezelsbruggetje uit 2011? 

Sms ff bondige clips 

e) Hoe oud was het ezelsbruggetje ‘ding flof bips’ ? 

2011 – 2001 = 10 jaar oud 

 

f) Wat is de bron van deze tekst? 

Binnenlandredactie van een online krant uit Apeldoorn (welke is onbekend) 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgoossensjohan%2Fstatus%2F788403378464382976&psig=AOvVaw1sY6PY7UtF1CbihYRO0LeI&ust=1589957643490000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjkg-apv-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbeeldbank.utwente.nl%2Fbeeldbank%2Fstart%2Fallematerialen%3Fview%3Dpreview%26fuid%3D10000%2Fimg1%2FUT00087.jpg&psig=AOvVaw2cSZ5tVFNK7dvdr__UNVlZ&ust=1589957705216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCd_4Sqv-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Opdracht 3: Niveau twee 

b) Wie is de ‘ik’ in deze tekst?  

Johan Goossens, de auteur / schrijver 

c) Wat betekent de laatste zin: Een gelach steeg op? 

Dat er eerst zacht gelachen werd en daarna steeds harder. 

e) Welke twee personen voeren dit gesprekje?  

Johan Goossens en de manager 

f) Vind jij dat een docent les mag geven in het mbo zonder lesbevoegdheid? Waarom wel/ niet? 

Eigen antwoord 

h) Wat betekenen de geel gemarkeerde woorden? Omschrijf ze in één zin. 

Nadrukkelijk = Iets met extra nadruk duidelijk maken / iemand extra lang of duidelijk aankijken.  

Manager = Hij/zij heeft vaak de leiding over een team of helpt een directeur met leidinggeven en 

aansturen. 

Cabaretier =  Iemand die grappen maakt op een podium voor publiek. 

 

i) Bedenk nu zelf drie zinnen met deze woorden: 

Eigen antwoord 

 

 

Opdracht 4: Aan de slag met The Roast of Ali B 

Eigen antwoord. Keus aan de docent om hier een cijfer aan te verbinden. 

 

 

 

 


