Les 1 woordenschat 2F

Fris innoveert
Woorden van deze les
de markt

de uitvinding

favoriet

waarde hechten aan

waar voor je geld krijgen

de consumptie

de trend

de claim

de omzet

innoveren

Wat weet je al?
Lees het woord. Kun jij nog andere woorden bedenken die hiermee te maken hebben?
Zet deze in de lege hokjes.

de trend

Wat betekent het woord?
Wat betekent het vetgedrukte woord? Kruis het juiste antwoord aan.
1. De markt voor frisdrank is erg gegroeid. De eerste frisdrankfabriek leverde drie
flesjes per uur, terwijl de Coca-Cola fabriek nu 41,7 miljoen flesjes per uur levert.
a. ergens waar je geld kunt wisselen
b. een winkel waar je alleen frisdrank kunt kopen
c. het aanbod en de vraag naar producten
d. een restaurant
2. Door de campagne ‘Fris verdient een flesje’ krijgen horecagasten bij hun frisdrank
onder andere een schoon glas en een schijfje citroen. Zo krijgt de horecagast waar
voor zijn geld.
a. veel geld verdienen
b. goede kwaliteit krijgen voor wat je betaalt
c. je geld terugkrijgen als je een product naar de winkel terugbrengt
d. dat de waarde van iets stijgt
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3.

Als een café-eigenaar voor kwaliteit zorgt, komen meer mensen zijn café bezoeken
en verhoogt hij zijn omzet.
a. het geld dat een winkel of een bedrijf ontvangt door producten of diensten te
verkopen
b. het geld dat een winkel of een bedrijf aan belasting moet betalen
c. een barkruk, zodat de bezoekers van een café hoger kunnen zitten
d. het geld dat een winkel of bedrijf uit moet geven om de producten die zij
verkopen opnieuw te kopen

4. Door te innoveren kunnen bedrijven zich ontwikkelen en vaak beter en sneller
produceren. Hiermee kunnen zij andere bedrijven proberen te overtreffen.
a. een wedstrijd aangaan met andere bedrijven en ondernemers
b. iets aan meer mensen verkopen
c. een nieuwe ontwikkeling of product beginnen te gebruiken
d. foto’s ontwikkelen
5.

Een veelgehoorde claim van frisdranken is dat ze meer energie en alertheid geven.
a. een smaak
b. een nieuw product
c. iets waarvan je veel energie krijgt
d. een bewering over iets of iemand

6.

Tijdens het uitgaan is de consumptie van frisdrank, vergeleken met alle andere
dranken, onder jongeren het grootst.
a. iets wat je eet of drinkt
b. de persoon die eet of drinkt
c. de hoeveelheid frisdrank die wordt gemaakt
d. de verschillende soorten drank die er bestaan

7. De uitvinding dat koolzuurgas aan water toegevoegd kan worden, is het begin
geweest van de frisdrankindustrie.
a. iets wat uit de mode is
b. iets wat voor het eerst is bedacht en gemaakt
c. iets wat horecagasten proberen te vinden
d. een drank die niemand ooit heeft geproefd
8.

Frisdrank is van jongeren het favoriete drankje. Sommige jongeren drinken alleen
frisdrank en nooit andere frisdranken bij het uitgaan.
a. vervelendste
b. datgene waar je als eerst van gehoord hebt
c. datgene waar je het meest van houdt
d. handigste
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9.

Tegenwoordig willen steeds meer mensen gezond en natuurlijk eten of drinken. Ook
voor frisdrank is dit een trend geworden.
a. iets waar niemand zich mee wilt bemoeien
b. een trede
c. iets wat heel mooi is
d. de richting waarin iets zich ontwikkelt

10. Er zijn veel mensen die waarde hechten aan hun gezondheid. Zij drinken daarom
liever frisdrank met minder suiker.
a. iets willen weten
b. iets belangrijk vinden
c. iets willen meemaken
d. iets leuk vinden

Hoe onthoud je het woord?
Vul het woordvierkant in.

Omschrijving

Voorbeeldzin
Uit de tekst

De omzet is het geld dat een

Horecaondernemers zeggen dat

winkel of een bedrijf ontvangt

het flesje de omzet verhoogt.

door producten of diensten te
verkopen.

Eigen voorbeeldzin
________________________
________________________

de omzet
Afbeelding

Iets anders
Andere woorden voor omzet zijn:
• de handel
• de verkoop
• de opbrengst
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Ken je de woorden?
Zoek het woord dat in de zin past. Vul woorden in de twee teksten in.
waarde hechten aan

omzet

trend

innoveren

markt

Er zijn tegenwoordig verschillende manieren waarop iemand muziek kan kopen.
Er zijn mensen die _________________ een product dat ze kunnen aanraken. Deze
mensen kopen bijvoorbeeld cd’s. Toch is de _____________ voor cd’s erg afgezwakt.
Veel mensen downloaden nu liever muziek via de computer. De muziekindustrie gaat
mee met deze _______________ door veel muziek digitaal aan te bieden. Door te
_______________ hebben zij nieuwe manieren gevonden om de consument tevreden
te stellen. Hiermee probeert de muziekindustrie om haar _________ toch te verhogen.
waar voor je geld krijgt

claim

uitvinding

favoriete
consumptie

De _____________ van biologisch voedsel is de afgelopen tijd veel gestegen.
Biologisch voedsel is verbouwd op een natuurlijke manier, zonder kunstmest of
chemische middelen. Vóór de ______________ van kunstmest at iedereen dus
biologisch! Een ____________ die je vaak tegenkomt is dat biologisch eten beter is
voor het milieu dan niet-biologisch eten. Op biologische producten staat het EKOkeurmerk. Zo weet je zeker dat je ________________ bij het kopen van biologisch
eten. Kijk eens een keer in de supermarkt of ze jouw ____________ fruit ook biologisch
verkopen.

Hoe gebruik je het woord?
Beantwoord de vraag. Licht je antwoord toe in je eigen woorden.
1. Welke aankoop heb jij voor het laatst gedaan? Kreeg je waar voor je geld?
2. Wat vind jij de belangrijkste uitvinding die er ooit is gedaan?
3. Aan welke spullen hecht jij waarde?
4. Welke trend zie jij in de mode van dit jaar?
5. Is er volgens jou markt voor tweedehands kleding?
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Hoe gebruik je het woord in een zin?
Maak zelf een zin met deze woorden:
1. de claim
____________________________________________________________________
2. de omzet
____________________________________________________________________
3. de consumptie
____________________________________________________________________
4. innoveren
____________________________________________________________________
5. favoriet
____________________________________________________________________
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