
MET WIE SPREEK IK?

STAP 1

1. Vertel met je eigen woorden wat in de tekeningen staat.

2. Welk probleem komt in elke strip aan bod?

3. Waarom is het eigenlijk een probleem?

4. Ken je soortgelijke problemen? Heb je zelf al zo’n probleem meegemaakt?
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STAP 2

1. Waar loopt de communicatie mis?

• Interview met veel ruis op de achtergrond.

• Van antwoordapparaat: iemand zal mij de volgende dag komen bezoeken, maar de

persoon vergeet zijn naam te vermelden.

• Een brief die terugkomt, omdat de bestemmeling van adres is veranderd.

• Een radio-interview dat je niet hoort, omdat iemand de opnameknop heeft afgezet.

• Een boodschap naar iemand over Internet komt niet aan omdat de bestemmeling

zijn Internetrekening niet betaalt.

• Doopkaartje zonder de naam van het kind.

• Een envelop zonder brief.

• Een briefkaart met een tekst in een onverstaanbare taal.

• Verjaardagskaartje ondertekend met ‘ikke’.

2. Hoe kan je communiceren? Wat kan zoal mislopen?

Samengevat
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Oefening
1. Zeg van de volgende stukjes gesproken tekst wie de zender is en wie de ontvanger.

• Eén kilo witte druiven, a.u.b.

zender:

ontvanger:

• Met mijn armpjes open

kom ik aangelopen.

Kusje hier, kusje daar,

gelukkig nieuwjaar!

zender:

ontvanger:

• Na de rondleiding, beste bezoekers, kunt u iets consumeren in de cafetaria die

zich in de rechtervleugel van het kasteel bevindt.

zender:

ontvanger:

• Voorts zijn er problemen op de E 313 in Grobbendonk, richting Antwerpen. Er

staat een file van vier kilometer.

zender:

ontvanger:

2. Bepaal van de volgende geschreven boodschappen wie de zender is en wie de ont-

vanger. Zeg ook in je eigen woorden wat telkens de boodschap is.

Ontdek NIVEA Douche Sensitive, de nieuwe, zender:

transparante douchegel voor de gevoelige ontvanger:

huid. Hij is helder als kristal, bevat geen boodschap:

conserveringsmiddel of zeep en is verrijkt met 

provitamine B5. Onder de douche vormt deze

gel een zacht, weldadig schuim dat je huid

reinigt en verzorgt. In alle puurheid.

Beste Sara zender:

Je wordt uitgenodigd op een feestje ontvanger:

op 12-9 ter gelegenheid van boodschap:

mijn verjaardag

Ik verwacht je om 14 uur

JE BENT VAN HARTE WELKOM

van Tine

BRAKEL - rme land. gel. won., alle comf. c.v. ing. zender:

kk., 3 slk., 1350 m2, gr. tuin, makk. openb. verv. ontvanger:

Brussel. 055/423514 boodschap:
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zender:

ontvanger:

boodschap:

zender:

ontvanger:

boodschap:

zender:

ontvanger:

boodschap:

,
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GEVRAAGD 

Chauffeur

Rijbewijs C

Zich wenden:

Wasserij St.-Pieter

Collegestraat 33

2400 Mol

21.00 Uncle Buck
FILM
**
Amerikaanse komedie (1989) van John Hughes. Muziek:
Ira Newborn.
Met: John Candy (Uncle Buck), Jeans Louisa Kelly (Tia
Russell), Gaby Hoffman (Maizy Russel), e.a.

De Russels zijn een middleclass familie uit de flowerpo-
wertijd. Wanneer pa en ma voor een tijdje de stad moeten
verlaten omdat opa aan het andere eind van de VS een
hartaanval heeft gekregen, gaan ze op zoek naar een kin-
deroppas voor de drie kinderen (Tia, Maizy en Miles). Er
zit niks anders op dan het zwarte schaap van de familie op
te trommelen: oom Buck uit Chicago, een werkloze, goed-
lachse en zwaarlijvige sloddervos. De jongste twee kinde-
ren (Maizy en Miles) zijn al snel gecharmeerd door hun ra-
re oom, die reuzegrote pannenkoeken bakt en kleren in
een microgolfoven droogt. Maar het 15-jarige tienermeisje
Tia vindt dat haar oom zich te veel bemoeit met haar lief-
desleven.

Benaming en groep:
ASPRO 500
Geneesmiddelen tegen pijn en koorts die acetylsalicylzuur
bevatten.
Hoe gebruiken en hoeveel:
De ASPRO 500 tabletten oplossen in een glas water of 
innemen met een glas water.
Volwassenen en jongeren ouder dan 15 jaar:
• gewone dosis:
1 of 2 tabletten per keer , om de 4 uur.
• maximale dosis:
8 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 12 tot 15 jaar:
• gewone dosis:
1 tablet per keer, om de 4 uur.
• maximale dosis:
4 tabletten per 24 uur.
De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden.


