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In het NederLands van het KW1C – KMVO 
 

 

 

 

 

 

Antwoordmodel les 07 Anderhalvemeterzomermaatschappij  
Leerjaar 1 - Periode 2 
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Les 07 Anderhalvemeterzomermaatschappij 
 

Opdracht 2: FNV, ik doe mee!  
 

Scoreformulier formulier FNV 
 

0 fout 10 10 fout 5,3 

1 fout 9,5 11 fout 4,8 

2 fout 9,1 12 fout 4,3 

3 fout 8,6 13 fout 3,8 

4 fout 8,1 14 fout 3,4 

5 fout 7,6 15 fout 2,9 

6 fout 7,2 16 fout 2,4 

7 fout 6,7 17 fout 1,9 

8 fout 6,2 18 fout 1,5 

9 fout 5,7 19 fout 1,0 

 

> Bij 1 of meer fouten in hoofdlettergebruik -1 punt 

> Bij 1 of meer lege velden – 1 punt 

 

Opdracht 3: Naar je werk in de anderhalvemeterzomermaatschappij 
 

a) Wat voor werk doe jij? (bijv. vakkenvuller in de supermarkt) 

Eigen antwoord 

b) Hoe ga jij naar je werk toe? (vervoer) 

Eigen antwoord 

 

c) Heb je al een mondkapje op gehad? En zo ja, wat vind je ervan? 

Eigen antwoord + uitleg 

d) Waarom is het in jouw beroep wel of niet nodig om een mondkapje te dragen? Leg uit. 

Eigen antwoord + uitleg 

 

 

e)  
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Bestelformulier NUVO 

• Bedrijfsnaam:* 

 Naam bedrijf student 

Bestelling graag leveren op onderstaand adres: 

•  3 dozen (150 mondkapjes) 

Het e-mailadres wordt gebruikt bij meldingen betreffende de levering. 

• E-mailadres:* 

Dit mag een zelfverzonnen e-mailadres zijn van het werk 

• Contactpersoon:* 

Naam van de student  

• Telefoonnummer:* 

Telefoonnummer van het werk  

 
Scoreformulier mondkapjes bestellen 
 

0 fout 10 

1 fout 8,7 

2 fout 7,4 

3 fout 6,1 

4 fout 4,9 

5 fout 3,6 

6 fout 2,3 

7 fout 1,0 

 

> Bij 1 of meer fouten in hoofdlettergebruik -1 punt 

> Bij 1 of meer lege velden – 1 punt 
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Opdracht 4: Op vakantie in de anderhalvemeterzomermaatschappij 

b) Eigen antwoorden + uitleg per activiteit 

 

c) Vul de memo in. 

Voor: Mijn mentor / naam van de mentor 

Van: Naam student 

Datum/tijd: Datum + 15:35u 

Boodschap: In mijn vakantie ga ik …, …, …,… en … doen. 

 

(uitleg 5 activiteiten) 

 

 

 

 

 
 
Scoreformulier memo 
 

0 fout 10 

1 fout 8 

2 fout 6 

3 fout 4 

4 fout 2 

 

> Bij 1 of meer fouten in hoofdlettergebruik -1 punt 

> Bij 1 of meer vergeten activiteiten – 1 punt 

 

 


