Les 5 woordenschatles 1F

Scholieren enthousiast maken voor de techniek
Woorden van deze les
de behoefte

het imago

de servicetechnicus

de installatie

uitdagend

communiceren

de installatietechniek

carrière maken

het project

het systeem

Wat weet je al?
1. Hierboven zie je de woorden van deze les. Maak groepen van de woorden:

Deze woorden hebben te maken
met mensen:
Deze woorden hebben te maken
met machines:

2. Vergelijk je groepen met die van een medestudent.
- Hebben jullie dezelfde groepen gemaakt?
- Leg aan elkaar uit waarom de woorden bij mensen horen of bij machines.
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Wat betekent het woord?
Wat betekent het vetgedrukte woord? Kruis het juiste antwoord aan.
1. Ik ben begonnen als assistent. Toen werd ik monteur. Nu ben ik directeur van het
bedrijf. Ik heb dus een grote carrière gemaakt.
a. Ik heb veel verschillende dingen gedaan.
b. Ik heb een andere baan gevonden.
c. Ik kwam hogerop.
d. Ik heb een groot werkstuk gemaakt.
2. Als buschauffeur moet je bedrijfskleding dragen. Een leraar hoeft dat niet.
a. speciale werkkleding
b. oude kleren
c. je moet er netjes uit zien
d. beschermingsmiddelen
3. Ik heb ooit zelf een fiets gemaakt van onderdelen. Dat is een project waar ik trots
op ben.
a. een nieuwe fiets
b. een werkstuk
c. een vaardigheid
d. een behoefte
4. Het aanleggen van de CV-installatie was een hele klus. Nu werkt alles. Het is lekker
warm.
a. de montage van de verwarmingsketel
b. alle kachels controleren en repareren
c. een project, dat heel lastig was
d. alle buizen, de ketel en de radiatoren samen
5. De sector techniek heeft een slecht imago. Mensen denken dat het vies werk is, en
zwaar.
a. het heeft geen goede naam
b. ze weten er alles van
c. ze moeten beter communiceren
d. het beroep betaalt slecht.
6. Een keer per jaar komt de servicetechnicus langs om de ketel van mijn verwarming
te controleren.
a. een gratis monteur als reclame voor een technisch bedrijf
b. een technicus die apparaten en installaties onderhoud
c. een technicus speciaal voor verwarming
d. een technicus, die in dienst is bij een bedrijf
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7. Storingen oplossen is uitdagend werk. Je moet steeds problemen oplossen.
a. Lastig
b. eenvoudig
c. speciaal
d. sociaal
8. Mijn buurman is doof. We communiceren met gebaren. Maar vaak begrijpen we
elkaar niet.
a. zwaaien naar elkaar
b. elkaar kunnen zien
c. elkaar goed kennen
d. met elkaar praten
9. Om een uur of vier ‘s middags heb ik behoefte aan iets zouts. Een kop soep gaat er
dan wel in.
a. trek in, zin in
b. iets te eten
c. niet nodig
d. een uitdaging
10. Als je in de installatietechniek werkt kun je veel kanten op. Sommige mensen
leggen rioolpijpen aan. Andere mensen zijn bezig met zonne-energie.
a. soort werk: je legt een systeem van buizen of leidingen aan
b. soort werk: je doet gevaarlijk werk ergens buiten
c. soort werk: je klust bij in de techniek
d. soort werk: je doet iets met windenergie of zonne-energie
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Ken je de woorden?
behoefte

servicetechnicus

de installatie

communiceren

de installatietechniek

carrière

imago

bedrijfskleding

uitdagend

project

Mijn naam is Anjo van Zanten. Ik werk als ____________________, dat is mooi werk.
Ik kom overal: in scholen, ziekenhuizen, fabrieken. Wat ik doe? Nu ben ik op pad voor
een groot bedrijf. In de nieuwbouw zijn problemen met de verwarming. Ik controleer
____________________ van het verwarmingssysteem. Als er problemen zijn probeer ik
die op te lossen. Dat is ____________________ werk. Elke keer is het weer spannend:
lukt het me, of lukt het niet? Soms mislukt een ____________________ Maar dat
gebeurt zelden, want ik ben goed in mijn werk.
In mijn werk heb ik veel te maken met mensen. Daarom moet je goed kunnen
____________________. Je moet bijvoorbeeld aan een ander uit kunnen leggen wat je
gaat doen. Ook aan mensen die niet technisch zijn.
Veel mensen hebben geen goed beeld van techniek. Het heeft een slecht
____________________. Ze denken dat het smerig werk is, bijvoorbeeld. Ze hebben er
geen ____________________ aan om in de techniek te gaan werken. Ik denk dan: wat
jammer. In ____________________ kun je alle kanten op. Je krijgt een auto van de
zaak, goed gereedschap en prima ____________________ Die draag je om herkenbaar
te zijn en ook voor de veiligheid. Ik ben heel tevreden. Ik begon als assistent. Nu werk ik
zelfstandig. En ik wil nog meer ____________________ maken. Ooit hoop ik de baas te
zijn van mijn eigen zaak.
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Hoe onthoud je het woord?
Omschrijving van de betekenis:
____________________________

Voorbeeldzin uit de tekst:
______________________________
______________________________
______________________________

____________________________

Eigen voorbeeldzin:
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________

de installatie
Afbeelding:

Iets anders
Andere woorden die ermee
te maken hebben :
• het apparaat, apparatuur,
• de bedrading
•
•
•
•
•

Hoe gebruik je het woord?
Werk in tweetallen. Stel elkaar de volgende vragen:
Gebruik het vetgedrukte woord in je antwoord.
1. Op welke manier communiceer jij het liefst met je vrienden?
2. Heb jij een goed of een slecht imago? Leg je antwoord uit.
3. Wat voor bedrijfskleding zou je nooit willen dragen?
4. Op welk project van jezelf ben je trots? Leg je antwoord uit.
5. Zou jij in de installatietechniek willen werken? Leg je antwoord uit.
6. Hoe zie je je eigen carrière voor je?
7. Wat zou voor jou uitdagend werk zijn?
8. Waar moet een servicetechnicus goed in zijn, volgens jou?
9. Waar heb je op dit moment behoefte aan?
10. Wat voor geluidsinstallatie heb je thuis?
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