Op bezoek in

.

- voor leerlingen buitengewoon onderwijs-

1. Leesoefening ‘Het Beroepenhuis’
Lees de folder over Het Beroepenhuis en beantwoordt de vragen.

1. Op welke 2 plaatsen leer je beroepen kennen in Het Beroepenhuis?
- ………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………….
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2. Schrap wat niet past:
In Het Beroepenhuis gaat het om beroepen die we … al kennen / nog niet kennen.
3. Geef 2 talenten.
………………………………………………………. + ……………………………………………….
4. Op welke 2 vragen probeer je een antwoord te vinden tijdens het bezoek?
……………………………………………………………………….. + ………………………………………………………………………………

2. Luisteroefening ‘Waarom werkt Kristof?’
Luister naar het verhaal van Kristof en beantwoordt de vragen.
1. Waarom werkt Kristof als vrijwilliger in een rusthuis? Noem 2 redenen.
- .................................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................................
2. Waarom kijkt Kristof uit naar een job in de chemiesector? Noem 1 reden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Invuloefening ‘Een dag aan zee’
In deze tekst ontbreken een aantal beroepen.
Vul de beroepen in op de juiste plaats, gebruik de beroepenlijst hieronder.
vrachtwagenchauffeur – kapitein – drukker – kwaliteitsverantwoordelijke – laborant – kelner –
industrieel tekenaar – opvoeder – onderhoudstechnicus – schilder – kapper
Jolien is samen met 50 jongeren op kamp in Zeebrugge. Als …………………………………… organiseert zij
uitstappen voor jongeren tijdens de zomervakantie. Vandaag gaan ze samen een ijsje eten.
Het waait heel hard. Jolien heeft gelukkig geen last van de wind. Ze ging net voor het kamp
langs bij de ………………………………….. om haar haren kort te knippen. Als ze wandelen, zien ze
een groot schip varen in de haven. De jongeren zwaaien naar de
……………………………………………. die het schip bestuurt.
Jolien en de jongeren gaan zitten op een terras. De ………………………………………… komt de
bestelling van de ijsjes opnemen. Terwijl ze wachten op hun ijsje, zien ze de
…………………………………............ aankomen met de koelwagen. Zij komt verschillende soorten
ijs uit de ijsfabriek brengen.
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In de ijsfabriek zorgt de ………………………………………………………………. dat het ijs altijd lekker
smaakt. Ook op dit moment is hij druk bezig met proeven. De fabriek verkoopt binnenkort
een nieuw soort ijs, banaan-appel-ijs.
Om het nieuwe soort ijs te maken, moet er een nieuwe ijsmachine gekocht worden. De architect
tekende eerst een plan om de fabriek te vergroten. De metselaar bouwde de nieuwe muren. De
……………………………………………… geeft de muren een mooie kleur met verf.
De ………………………………………………………. zet de nieuwe ijsmachine klaar. Hij stelt de
machine in en lost de problemen op.
Bij
een
nieuwe
ijssoort
hoort
ook
een
nieuwe
ijsdoos.
De
……………………………………………………………………………………………………. maakt een mooi
ontwerp op haar computer. Het banaan-appel-ijs wordt verkocht in een mooie doos!
Op de doos komt een nieuw etiket. Dat etiket wordt gemaakt in de drukkerij. De ……………………………
koos het juiste papier. Hij zorgt ook voor de goede inkt en bedient de drukpers.
Als het nieuwe ijs gemaakt is, voert een ………………………………. testen uit in haar
laboratorium. Zo worden de ingrediënten gecontroleerd.

4. Verbindoefening ‘Beroepen en sectoren’
Welke beroepen horen thuis in welke sectoren?
Op de bladzijde hieronder staan er 11 beroepen en 11 beroepssectoren. Een beroepssector is een
groep van beroepen die samen horen (bv. bouw of horeca).
Verbind het beroep en de passende sector.
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5. Talententabel
Bekijk de talenten in de tabel. Duid de cirkel aan als je denkt dat talent te hebben!
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Andere talenten die ik heb ontdekt in Het Beroepenhuis

6. Doordenker ‘Hoe verklaar je dit raadsel?’

Een vader en zijn zoon zitten in de auto. Het regent hard. De auto raakt betrokken bij een
ongeval. De vader is op slag dood. De zoon wordt naar het ziekenhuis afgevoerd. Als hij op de
operatietafel ligt, schrikt de chirurg heel erg en roept uit: “Dit is mijn zoon!”

Hoe verklaar je dit raadsel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Een rolpatroon =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Na het bezoek in

.

1. Woordpuzzel ‘Het Beroepenhuis’
Vul aan… en vind het kernwoord in de grijze vakjes!
1. Het Beroepenhuis ligt in de stad ……. .
2. We konden met echt materiaal van beroepen aan de slag in de …..
3. We deden een zoektocht met opdrachten in de ………..
4. We leerden meer dan 40 …… kennen.
5. Bij elk beroep konden we leuke opdrachten … .
6. Het Beroepenhuis helpt bij de keuze voor een …….. of beroep.
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