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A1.2 Spaans voor het middelbaar onderwijs
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Zo werkt
Reporteros

Página de inicio

Op een kaart staat de woonplaats van de persoon die in het hoofdstuk
centraal staat. In dit voorbeeld is dat Laura uit Madrid.

En esta unidad nos
habla Laura desde
Madrid (Comunidad
de Madrid).

Las tres lecciones

Unidad 1

Mis amigos y yo

España

¡En marcha!
Een korte en
eenvoudige
oefening om op te
warmen en kennis
te maken met het
onderwerp.

Laura
¡Hola, chicos
! ¿Qué tal
Yo tengo
una amiga en el colegio?
Adelaida
nueva. Se
y es de Méxic
llama
o.
18:03

Yago
¡Qué guapa
!
18:04

Ainara
Pues yo
tengo un
profesor
muy simpá
nuevo
tico…
Laura
¿Cómo se
llama?
Ainara
Rodrigo
Rodríguez
Rodríguez.

Yago

19:30

19:45

19:47

20:49

De informatie in
¿Lo sabías? gaat
over de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse
cultuur.

Een kort
overzicht van
wat er in het
hoofdstuk aan
bod komt.

1

LECCIÓN 1

Ò Puerta de Alcalá, Madrid

¿Cuál es tu número de móvil?

LECCIÓN 1

1

Rodrigo…
es un amigo / un profesor de Ainara.
es mexicano / español .

Lee las frases.

a. Tiene 12 años.
b. Su padre se llama Faustino.
c. Su número de teléfono fijo
es el 914 587 321.

LECCIÓN 3

LECCIÓN 2

Als Spanjaarden het
hebben over een DNI
(dé enne ie), hebben
ze het over het
identiteitsbewijs: el
Documento Nacional de
Identidad.

d. Es de Alcorcón.
e. Su número de DNI es
el 40561495-P.

Solicitud de inscripción · Campamentos de verano Las Cabañas

We gaan vragen maken om meer te
weten te komen over onze klasgenoten.

We gaan het hebben over landen,
nationaliteiten en talen.

Project 1

Project 2

Project 3

Maak een kalender met de verjaardagen
van je klasgenoten en data die je
belangrijk vindt.

Maak een vragenlijst over de verschillende talen die je klasgenoten spreken.

Maak een album met informatie over je
klasgenoten.

We gaan het uiterlijk van personen
beschrijven.

1

¿lO SabíaS?

Lees de zinnen hieronder. Bij wie past de informatie het beste?

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre: Maya

Apellidos: Ruiz Martín

Localidad: Madrid

Edad: 12 años

País: España

DATOS DEL RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a legal)
Nombre: Faustino

Apellidos: Ruiz Pérez

Teléfonos de contacto. Fijo: 912 144 557

DNI: 40561495-P
Móvil: 658 963 258

E-mail: faustinoR@gmail.es

ayuda

Solicitud de inscripción · Campamentos de verano Las Cabañas

su padre: zijn/haar vader
su madre: zijn/haar moeder

DATOS DEL PARTICIPANTE

Spelletjes om
samen met je klasgenoten te leren
terwijl je speelt.

¡Ayuda!, Mi gramática en Recuerda:
hier staan nieuwe woorden,
nieuwe grammatica of een handige
herhaling van grammatica die al
eerder is uitgelegd.

LAurA:

ELisA:

ELisA:

LAurA:

¡Hola, Elisa!
¡Laura! ¿Qué tal el campamento?

Y mi mejor amiga se
¡¡Noooo!!
llama Ainara y es de San Sebastián.

ELisA:

¿Habla vasco?

LAurA:

Sí, español y vasco. Y Lucía es otra
amiga. Es peruana, de Lima.

ELisA:

¿Sois todos españoles?
No, ¡somos de todo el mundo!
Hannah y Lena son alemanas,
Valeria es italiana, João es
portugués, Gustavo y Catalina son
argentinos, Maarten es holandés…

ELisA:

¡Es un campamento multicultural!
¿Y todos hablan español?

3

¡Sí! Hablamos en español y
también en inglés y en francés.

LAurA:

ELisA:

Ah, y Luc es un chico francés…

España
Portugal

Alemania

¡Qué bien!

2
CD
pista 32

hablan
se llaman
son
tienen

Perú

3

Û p. 26

Francia

mi gramática

Een klasgenoot noemt een land en gooit de bal
naar iemand anders. Wie de bal vangt, moet zichzelf
voorstellen met de bijpassende nationaliteit.

¡Soy portugu

esa!

masc.
peruano
español
francés
alemán
marroquí

fem.
peruana
española
francesa
alemana
marroquí
Û p. 27

mi gramática

Mi madre es de origen italiano y mi padre es belga.

(tú)

678 521 477

Elisa Álvarez

652 262 554

1

Me llamo…
Tengo … años.
Soy de…

Mi número de teléfono es el…
Mi correo electrónico es…

Galicia

Het Spaans wordt ook
wel het castellano
genoemd. Het
Catalaans van la
Comunidad Valenciana
wordt ook wel het
valenciano genoemd.

(yo)
(él/ella)

tengo
tiene

25: Cumple de laura

soy
es

El 15 de marzo.

edad

nacionalidad, origen

idiomas

Nos preparamos

Lo creamos

¿SOMOS
diferenteS?
Dit zijn twee
populaire Spaanse
verjaardagsliedjes.
Probeer ze te
onthouden en zing ze
op een verjaardag.
Feliz, feliz en tu día…
Cumpleaños feliz,
cumpleaños feliz…

Û Alternativa digital
Creamos un calendario web.

Lo presentamos

¡Lo vivimos!
4. Vier dit jaar al
jullie
verjaardagen in het
Spaans en zing één van
de verjaardagsliedjes.

Reporteros staat vol
met video's, teksten,
foto's, tekeningen, etc.
om op een leuke
manier te leren.

1

Lo comparamos

3. Elke groep
4. Vergelijk jullie
2. Deel deze informatie
9: la barriga
maakt aan de
grafieken. Lijken
met de rest van de
hand van de informatie
ze op elkaar?
klas. Laat iemand alle
resultaten op het bord op het bord een grafiek
Lees de aanwijzingen en maak
een tekening van de
metpersoon.
een overzicht van
noteren.
de verschillende talen
1: la cabeza y el pelo
4: las orejas
7: los hombros
van de klas.
1. Maak kleine
groepen en
noteer welke talen
Lee y dibuja.
jullie spreken.

...

5: la boca

¿Cómo es tadeo?
1

10: las piernas y los pies
23

Lee los correos electrónicos.

De ontwerpers van Tadeo Jones
bespreken wat voor beeld zij
van hem hebben en hoe zij hem
willen tekenen. Lees hun e-mails
en bekijk de poster. Hoe is Tadeo
uiteindelijk geworden?
A

Asunto: el aspecto de Tadeo

Para mí, Tadeo es el nuevo Indiana
Jones. Es alto y delgado, tiene el pelo
rubio y los ojos azules. Y es guapo.

6: el cuello

B

Asunto: el aspecto de Tadeo

Ò enrique gato, Las aventuras de Tadeo Jones (2012)

1. un poco: een beetje

El juego de la clase de aeróbic.

1. Bekijk de video en doe de
bewegingen na.
2. En nu zonder de video: iemand noemt
een lichaamsdeel en de anderen bewegen
het genoemde lichaamsdeel.

¡Manos!
¡Pies!
¡Cabeza!

mi gramática

Completa la tabla.

Met welke lichaamsdelen kun je deze bijvoeglijk naamwoorden
combineren? Er zijn meerdere opties mogelijk. Û Werkboek
página 17

24

¡¡¡Es el cumple de
Lucía!!!

Lo creamos

Yo creo que Tadeo Jones es un héroe
diferente: tiene el pelo corto y castaño, los ojos marrones y grandes y la
nariz grande. Es un poco1 gordito y
tiene las manos grandes.

3

CD
pista 31

1. Maak in
2. Voeg ook jullie
3. Één van
groepjes van 4 of
eigen
de groepen
5 een kalender met
verjaardagen toe en de verzamelt alle data in
belangrijke data van je verjaardagen die je
een kalender. Bekijk
klas zoals feestdagen
hebt onthouden van de of de datum van je
en vakantiedagen.
rest van de klas.
verjaardag er goed op
staat.

In het Spaans gebruik
je tener (=hebben) als je
over je leeftijd praat.
¿Cuántos años tiene Laura?
Hoe oud is Laura?

Û Alternativa digital
Utiliza un programa para
hacer presentaciones.

lAs lenguAs de lA clAse

los pies, …

6 y 8: ¡Días festivos!

Hola, ¿cómo os llamáis?
Somos Mihail y Natacha.

3: la nariz

2

un día festivo :
een feestdag
el cumpleaños,
el cumple : de
verjaardag

DICIembRe

el cAlendArio de lA clAse

●●Zijn

8: los brazos
y las manos

CD
pista 33

sepTIembRe

3: Cumple de ainara

Proyecto 1

Û p. 26

¿Somos diferentes?
Vergelijk de Spaanse
wereld met jezelf en je
omgeving... en met de
rest van de wereld!

¿SOMOS
diferenteS?
er in jouw land
ook regionale talen?
Waar worden deze
gesproken?

En grupos.

Maak groepjes van drie en beeld je in dat er een
nieuw meisje en een nieuwe jongen in de klas komen.
Maak een dialoog met deze elementen:

2: los ojos

¿Y tú? Hier praat
je in het Spaans
over jezelf en
wat je doet.

NoVIembRe

¿lO SabíaS?

Islas Baleares

hablamos...,
En nuestro grupo los cinco
poco de inglés,
los cinco hablamos un
y una
dos personas hablan árabe
persona habla italiano.

Û p. 26

agosTo

octubre

28: Cumple de Tariq

ayuda

21

Cataluña

Tengo los ojos marrones

eres

SER: zijn

ayuda

Presenteer jezelf in het Spaans aan je klasgenoten.

Proyecto 2

SER

julIo

Û p. 29

juNIo

12: Cumple de scar

20

Nos preparamos

22

Je oefent met
lezen, luisteren,
schrijven en
spreken in het
Spaans.

Antonio Rozas

Luister naar Yago, Ainara en Óscar. Hoe zeggen zij “Hoe
heet je?” in het Galicisch, Baskisch en Catalaans?

❍●

1
¿De dónde son?

Welke nationaliteit hebben je ouders?

627 532 833

Escucha.

●●

LECCIÓN 3

6: ¡¡mI Cumple!!

Waar spreken ze deze talen?

nombre

Holanda

El ping-pong de las nacionalidades.

Eres de
Portugal.

Maya Ruiz

(ellos/ellas)

Italia

Argentina

c. ¿De dónde es Álvaro?
d. ¿Cuál es el número de móvil
de Carmela?

Comunidad Valenciana

habláis
os llamáis
sois
tenéis

(yo)
(él/ella)

Luister en koppel de telefoonnummers aan de namen.

Preséntate.

me llamo
se llama

TENER (EºIE): hebben

En Galicia hablan…

(vosotros/as)

maYo

el 20 de enero :
Ø 20 Ø januari

van je verjaardag op een papiertje en geef deze aan je
leraar of lerares. Je hebt nu twee minuten om aan al je
klasgenoten te vragen op welke dag zij jarig zijn. Als de
tijd om is, leest de leraar of lerares één voor één de data
op de briefjes voor. Weet jij wie er dan jarig is?

LLAMARSE: heten

(yo)
(él/ella)

Escucha y relaciona.

CD
pista 30

(nosotros/as)

LAurA:

¡Qué guay!

ELisA:

abRIl

ayuda

maRzo

15: Cumple de lucía
24 y 25: ¡Vacaciones!

El juego de los cumpleaños. Schrijf de datum

mi gramática

Beantwoord deze vragen.
a. ¿Cómo se llama la madre
de Álvaro?
b. ¿Cuántos años tiene Maya?

¿Dónde hablan estos idiomas?

gallego

hablamos
nos llamamos
somos
tenemos

Móvil: 679 562 389

Responde a las preguntas.

catalán

LAurA:

febReRo

20: Cumple de Yago

12: ¡Día festivo!

DNI: 87965241-O

Ò solicitud de inscripción a los campamentos de verano del camping las cabañas,
de Martín del río, Teruel (2014)

2

País Vasco

mi gramática

Edad: 13 años

E-mail: carmelita77@gmail.es

vasco

¿Tienes foto?

LAurA:

¡Genial!

2

1

Lee el chat.

Apellidos: Rivas Navarro

Teléfonos de contacto. Fijo: 914 587 321

¿Qué idiomas hablas?

Lees de chat van Laura en haar vriendin. Schrijf in je
schrift alle nationaliteiten die genoemd worden en de
landen die daar bij horen.

País: España

Nombre: Carmela

LECCIÓN 2

1

Apellidos: Romero Rivas

Localidad: Alcorcón

eNeRo

DATOS DEL RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a legal)

4

¿DE DÓNDE ERES?

Nombre: Álvaro

Mira el calendario de Laura.

Bekijk de kalender van Laura. Kies één van de
verjaardagen en zeg om de beurt hardop deze datum.
Weet de rest wie er dan jarig is?

Y oTRos DÍas ImpoRTaNTes

Adelaida…
es una amiga / una profesora de Laura.
es mexicana / española .

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Cumpleaños

¡En marcha! Lees de berichten op de telefoon. Wat weet je over Adelaida?
En over Rodrigo?

(el) pie pequeño
(la) mano pequeña
(los) pies pequeños
(las) manos pequeñas
Û p. 27

grande/s

pequeño/a/os/as

largo/a/os/as

corto/a/os/as

negro

rubio

castaño

azules

verdes

negros

marrones

2
CD
pista 34

Luister naar de
advertentie waarin
ze op zoek zijn naar
acteurs. Zit er iemand
in je klas die voldoet
aan de eisen?

Beschrijf hoe je eruit ziet.

Tengo el pelo…

Vaak worden de
verkleinwoorden
gordito/a, bajito/a
in plaats gordo/a,
bajo/a: da klinkt
nét wat aardiger.

pelirrojo/a : roodharig
alto/a : lang, hoog
bajo/a : klein
gordo/a : dik
delgado/a : dun
Û p. 28

Û Alternativa digital
Haz una presentación
digital.

Proyecto 3

el álbuM de lA clAse
Nos preparamos

Lo creamos

Lo presentamos

1. Je gaat een
presentatie van jezelf
maken. Bekijk het
voorbeeld en
bepaal welke
informatie jij
over jezelf wilt
vertellen.

2. Plak een foto van jezelf
op en plaats je
persoonlijke informatie
eromheen.

3. Als jullie alle pagina’s
bij elkaar voegen, kunnen
jullie een album van de klas
maken!

Me llamo Julia
Tengo 12 años.

¿Y tú? Describe cómo eres.

ayuda

ayuda

Escucha este anuncio.

soy italiana.
ay
mi madre es italian
mi padre es de origen
senegalés.

mi nú
teléfonomero de
el 338456móvil es
610.
Hablo italiano, wólof
y un poco de inglés y
de español.
Tengo el pelo
y los ojos mar negro
rones.

25

Gebruik je
creativiteit en
je verbeeldingskracht in de
Proyectos om
wat je hebt
geleerd in de
praktijk toe te
passen.

1

mi gramática
A. De tegenwoordige tijd

D. Het geslacht
Sommige woorden hebben verschillende
vormen voor het mannelijk en het
vrouwelijk:
• Wanneer een mannelijk woord eindigt op -o
of een medeklinker, eindigt de vrouwelijke
vorm op -a.
• De woorden die eindigen op -e hebben
dezelfde vorm voor het mannelijk en
vrouwelijk.
• De bijvoeglijk naamwoorden die een
nationaliteit aangeven, worden op
dezelfde manier vervoegd.

De tegenwoordige tijd van de werkwoorden hablar, llamarse, ser en tener.
HABLAR (spreken)

me llamo

hablas

(tú)

te llamas

habla

(él, ella)

La doble página
Mi gramática

LLAMARSE (heten)

hablo

(yo)

se llama

(nosotros/as) hablamos

nos llamamos

(vosotros/as) habláis
(ellos, ellas)

hablan

(yo)

soy

SER (zijn)

eres

(tú)

(nosotros/as) somos
(vosotros/as) sois

son

(ellos, ellas)

Hablar en llamarse
(-ar) hebben
dezelfde uitgang,
maar llamarse is
een wederkerend
werkwoord. Daarom
moet je voor het
werkwoord een
voornaamwoord
zetten (me, te, se...).

se llaman

TENER (IE) (hebben)

tengo

tienes

es

(él, ella)

os llamáis

tiene

tenemos

profesor

• Wanneer een mannelijk bijvoeglijk
naamwoorden eindigt op -o, dan eindigt
de vrouwelijk vorm op -a.

tienen

profesora
española

largo

larga

grande

grande

E. Het getal

Om ontkennende zinnen te maken, zetten we no voor het werkwoord.

ENkELvouD: kLINkER

Inés no habla turco.
Mi madre no se llama Inés, se llama Lucía.

chico / chica
largo / larga

C. De vragend voornaamwoorden
dónde: waar?
qué: wat?
quién/es: wie?

cómo: hoe?
cuál/es: welk(e)?
cuándo: wanneer?
cuánto/a/os/as: hoeveel?

NoMBRE FEMENINo

chica

estudiante

canadiense

ADJETIvo MASCuLINo ADJETIvo FEMENINo

• De bijvoeglijk naamwoorden die eindigen
op -e, hebben dezelfde vorm in het
mannelijk en vrouwelijk.

tenéis

B. De ontkenning

Gedetailleerde uitleg
van de grammatica
uit de unidad.

NoMBRE MASCuLINo

chico

español

MEERvouD: kLINkER+ S

chicos / chicas
largos / largas

ENkELvouD:
MEDEkLINkER

MEERvouD:
MEDEkLINkER + ES

profesor
azul

profesores
azules

La doble página
Mi mapa mental

F. De lidwoorden

Let op: als je een vragend voornaamwoord gebruikt, komt er een accent op de eerste
klemtoon. In een bevestigende zin staat er geen accent.

De bepaalde lidwoorden

¿Cómo te llamas? Hoe heet jij?
No sé cómo se llama. Ik weet niet hoe hij heet.

ENkELvouD MEERvouD

el

MANNELIJk

la

vRouWELIJk

Cuánto/-a/-os/-as, cuál/-es en quién/-es passen zich aan aan mannelijk/vrouwelijk/
meervoud.

los

el alumno alto -> los alumnos altos
la chica rubia -> las chicas rubias

las

De onbepaalde lidwoorden

¿Cuántos amigos tienes? / ¿Cuántas amigas tienes?
¿Quién es tu amigo? / ¿Quiénes son tus amigos?

ENkELvouD MEERvouD

MANNELIJk

Let op: vraagtekens en uitroeptekens staan in het Spaans voor en achter de zin. Aan het
begin van de zin staat het vraagteken/uitroepteken op zijn kop.

vRouWELIJk

un

unos

una

un chico holandés -> unos chicos holandeses
una playa larga -> unas playas largas

unas

26

In de mapa mental leer je hoe
je belangrijke woorden uit de
unidad beter kunt onthouden
via een woordweb.

27

mi mapa mental

Korte opdrachten
om de
woordenschat
mee te oefenen.

tekeningen.
a. Es bajita y delgada, tiene el pelo largo
y es pelirroja.
b. Es bajito y delgado, tiene el pelo corto
y rubio y los ojos azules.
c. Es alto y gordito, tiene el pelo corto
y rubio y los ojos marrones.

IngLAtErrA > IngLéS/ESA

3

ItALIA > ItALIAnO/A
MArrUECOS > MArrOqUí

os
dat les
los sona
per
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿De dónde eres?
¿Cuál es tu número de móvil?
¿Cuándo es tu cumpleaños?

2. ¡Crea tu mapa mental! Maak

cuestionario
cultuRAL

mes
es

par
tes del cuerpo

tUrqUíA > tUrCO/A

Spreken Spanjaarden veel talen?

la cabeza
la nariz
la boca

15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
el pelo

largo corto
rubio negro castaño

las orejas
las manos

el cuello

los brazos

los hombros

24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno

los ojos azules
verdes
negros
marrones

la barriga

Me llamo María.
Tengo 12 años.
Soy mexicana.
Mi número es el 684…
Mi cumpleaños es el
20 de mayo.

las piernas
los pies grandes
pequeños

28

de Spaanstalige
wereld

de Spaanstalige wereld
Hoe wordt het Spaans ook
wel genoemd?
Hoe noem je een
identiteitsbewijs in het Spaans?
a. DoIDe
b. DNI
c. DoCU

Una página de cómic:
El cómic de los Reporteros

¿dE dóndE ErES?
Laura ondervraagt een aantal
Madrilenen om meer te weten te
komen over hun afkomst.

El Zorro

diciembre

los números

mis amigos
y yo
las

POLOnIA > POLACO/A

In het Spaans schrijf je nationaliteiten met
kleine letters.

1. schrijver 2. realiteit 3. oud 4. leest
5. ridderromans 6. hij verwart
7. een ridder te worden 8. schildknaap

noviembre

¿Y tú? ¿dE dóndE ErES?

¿Los españoles hablan muchas lenguas?

España

Don Quijote tiene un escudero8 que se llama
Sancho Panza. es un hombre bajito, un poco
gordo y con muy buen corazón.

Noem de verschillende talen die
in Spanje worden gesproken.
Maak met deze lettergrepen drie
namen van Spaanstalige landen.

1

Don Diego de La Vega es un
joven2 que vive en California
(en los actuales estados Unidos)
en el siglo xix y lucha3 contra
5 las autoridades y las personas
que maltratan a los pobres. Su
apodo4 de justiciero es el Zorro.
Bernardo, su amigo fiel, lo ayuda
en sus aventuras.
1

Ò Don Quijote y Sancho, Pablo Picasso (1955)

1. vos 2. jongeman 3. vecht
4. bijnaam
Ò Don Quijote de La Mancha. serie de dibujos

1. Waar of niet waar? Schrijf de zinnen over in je
schrift en verbeter de fouten.
a. Don Diego vive en España.
b. El apodo de Don Diego es El Zorro.
c. El apellido de Diego es Quijano.
d. Sancho Panza es el escudero del Zorro.
e. Bernardo es amigo del Zorro.

co
na
mé

2. vergelijk Don Quijote met Zorro.
Welke overeenkomsten hebben
ze?
3. uit welke eeuw komt Don
Quijote en uit welke eeuw komt
Zorro? Zoek het op op internet!

Ook jij bent een verslaggever! In
elke unidad ga jij je handen uit
de mouwen steken; je schrijft
een artikel of maakt een video.

xi

ar
ti
gen

Ò ies guadarrama, Madrid

Ik heb de langste naam van de
week. Welke dag ben ik?

Elke unidad eindigt
met een strip over
een maatschappelijk
dilemma waar de
Reporteros tegenaan
lopen. Wat zou jij
doen?

Ik ben nummer 1 van het jaar.
Welke maand ben ik?

¡Eres periodista!

J

rú
pe

dagen en maanden

Û

Antonio banderas en La
máscara del Zorro (1998)

animados de Televisión española (1979)
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2

Û (El) Perú está en Latinoamérica.

don quijotE dE la mancha

10

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

agosto

julio

junio

octubre

ESPAÑA > ESPAÑOL/A

in je schrift een overzicht van de
woorden die je interessant vond uit dit
hoofdstuk. Doe er een foto bij of maak
een tekening om aan te geven welke
woorden je moeilijk vond.

Don Quijote de La Mancha es un personaje
creado por el escritor1 español Miguel de
Cervantes. en realidad2, Don Quijote se llama
Alonso Quijano y es un hombre mayor3,
alto y delgado, que lee4 libros de caballería5
y confunde6 la fantasía con la realidad. Un
día decide convertirse en caballero,7 vivir
aventuras y defender la justicia.

septiembre

HOLAndA > HOLAndéS/ESA

https://www.laventana.rep

1

béLgICA > bELgA

ø España es un país europeo.

~ pEriódico digital ~

abril

FrAnCIA > FrAnCéS/ESA

1

De Reporteros maken in
La Ventana reportages over
hun woonplaats of regio. Zo leer
je de Spaanstalige wereld kennen!

5

ArgEntInA > ArgEntInO/A

Net als in het Nederlands staat er in het
Spaans geen lidwoord voor de naam van
een land. Er zijn een paar uitzonderingen:
bijvoorbeeld: los Estados Unidos, el Perú en la
Argentina en… los Países Bajos (maar je zegt
wel Holanda zonder lidwoord).

In deze editie:
twee fictieve
Spaanstalige
personages.

mayo

ALEMAnIA > ALEMán/AnA

B. Landen en nationaliteiten

Por Laura,
corresponsal
desde Madrid.

1

marzo

febrero

PAÍSES Y NACIONALIDADES

1. koppel de beschrijvingen aan de

Los

La doble página
La Ventana

enero

A. Beschrijf het uiterlijk

literatuur

Zoek op internet andere
plaatjes van Don Quijote
en vergelijk ze in de klas.

2

Hoe heet de
schrijver van
Don Quijote de
La Mancha?
31

Wie weet het meeste
over de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse
cultuur?

1. vind jij de namen van de
nieuwe kinderen vreemd?
32

Unidad 1

Mis amigos y yo

LECCIÓN 1

¿Cuál es tu número
de móvil?

mi edad

Û p. 20 del LA

1 Vul de bloem in met jouw
persoonlijke gegevens.

El cuaderno de ejercicios

mi fecha de
cumpleaños

mi apellido

mi nombre

mi nacionalidad
mi foto

2 Stel jezelf voor met
behulp van de bloem

In het werkboek oefen je met de grammatica, de
woordenschat en de taalvaardigheid die je hebt
geleerd. Je leert er ook je uitspraak verbeteren.

die je hebt ingevuld.
me llamo
soy

mi lugar

mi clase
mi colegio

de residencia

mi … es

tengo

soy de

Me llamo

3 Luister en schrijf de naam op die
Clase:
pista 84
Alumno:
pista 65

past bij het telefoonnummer. Let op:
er is één nummer extra!

Nombre:
Teléfono: 678521477
Nombre:

Nombre:
833
Teléfono: 627532
Nombre:
474
Teléfono: 627532

Teléfono: 652262554
cinco

5

2. op plaatje 3 en 4 kijken
Laura en haar klasgenoten
verbaasd. Waarom?

3. Doe onderzoek naar het
Quechua. Hoeveel personen spreken het? En waar?

29

Inhoud
PROYECTOS

UNIDAD 0

Nuestro verano

Lees de strip en leer de
Reporteros kennen.

• Begroeten en voorstellen
• Woorden spellen
in het Spaans
• Je leeftijd zeggen
in het Spaans
• Belangrijke woorden en
uitdrukkingen in de klas

• De uitspraak van de
klanken /x/, /r/, /s/ en /θ/
• De letters g / j, r / rr, s / z,
c / z en c / q
• De klemtoon

Proyecto 1: Maak een
kalender met belangrijke
data en de verjaardagen van
de leerlingen in de klas.
Proyecto 2: Maak een
vragenlijst over de talen
die leerlingen in de klas
spreken.
Proyecto 3: Maak een
album waarin je iedereen
uit de klas voorstelt.

Lección 1: Jezelf voorstellen
(naam, leeftijd, stad),
geboortedatum
Lección 2: Een groep
mensen voorstellen (land,
nationaliteiten, talen)
Lección 3: Beschrijving van
het uiterlijk

• De tegenwoordige tijd van
de werkwoorden hablar,
llamarse, ser en tener
• Het geslacht en getal van
zelfstandig en bijvoeglijk
naamwoorden
• De vragende vorm
• De ontkennende zin
• Lidwoorden

Proyecto 1: Interview
een leraar.
Proyecto 2: Maak een
mindmap over wat je eet.
Proyecto 3: Maak een
portret van jezelf als dier.

Lección 1: Praten over
voorkeuren en gewoontes
Lección 2: Eten: wat vind je
wel of niet lekker, wat kan
of mag je niet eten
Lección 3: Praten over
dieren en over karakters

• De tegenwoordige tijd
van de regelmatige
werkwoorden (-ar, -er, -ir)
• Werkwoorden zoals gustar
• También, tampoco
• Encantar, odiar, favorito/a

p. 11

UNIDAD 1

Mis amigos y yo
Laura doet
verslag vanuit
Madrid.
p. 19

UNIDAD 2

Mis gustos
Lucía doet
verslag vanuit
Lima.

OBJETIVOS
GRAMATICALES Y
FONOLÓGICOS

OBJETIVOS
COMUNICATIVOS

p. 33

Juego: Wie is wie? p. 47 | Especial La ventana: Fiestas navideñas p. 48
https://www.
https://www.
laventana.re
laventana.re
pp

~ ¡EspEcial NaViDaD! ~
NocHEBUENa EN pErú y EN

1

YAGO
AI NA

RA

la
españo
s
12 año asco e inglés
l, v
españo
ales
los anim

12 años
español
español, gallego e inglés
la música

Onze Reporteros
schrijven over
Kerstmis.

España

En Lima, la noche del día
24 de
con muchas luces7 y regalos8
diciembre muchas persona
.
s van a
Abrimos los regalos de Papá
la Misa del Gallo1. Luego
Noel
tenemos
y cantamos villancicos9
. Es una
una cena especial2: comemo
s, por
fiesta muy familiar.
5 ejemplo, pavo3
, arroz con puré de
15
manzana4 y, de postre, panetón
En España, la Nochebuena
con chocolate caliente5.
también se celebra con
una cena
¡Me
encanta!
especial: muchas familias
cenan
marisco10 y, de postre, turrones
En las casas ponemos un
belén6
y otros dulces.
10 y un árbol de
Navidad decorado
LUCÍA

1. nachtmis
2. kerstdiner
3. kalkoen
4. appelmoes
5. warm
6. kerststal
7. lichtjes
8. cadeaus
9. kerstliedjes
10. zeevruchten

El Día DE rEyEs
1

El 6 de enero se celebra1
el día de Reyes. En España,
la tarde del día 5 los Reyes
Magos desfilan en cada
pueblo y ciudad (son las
llamadas "cabalgatas2")
y los
niños salen a saludarlos.
Al día siguiente, las niñas
5 y los niños buenos
encuentran3 los regalos
que los
Reyes Magos les han traído4
. Las niñas y los niños
malos5 reciben carbón6,
¡pero es de azúcar7!
Los Reyes son una tradición
muy antigua en España.
Hoy en día, muchos niños
también reciben regalos
10 de Papá Noel,
el 24 o el 25 de diciembre.
AiNARA
1. wordt gevierd 2. ruiterstoet
3. vinden 4. meegenomen
5. stoute 6. houtskool 7.
suiker
8. hard 9. zacht

El BElÉN
1

El belén (también llamado
nacimiento1 o pesebre) es
una representación del nacimien
to de Jesús que muchas
familias ponen en su casa.
Los belenes se hacen con
las
figuritas2 del Niño Jesús,
de la Virgen María y de San
5 que
José
están acompañadas por
animales, pastores, ángeles
y por los Reyes Magos (Melchor
, Gaspar y Baltasar), que
ofrecen a Jesús sus regalos.
En Costa Rica se decoran
los belenes con flores, sobre
todo con orquídeas.
ÓSCAR

postrEs típicos DE NaViDa
Panetón

D

Ò Cabalgata de

Reyes en Alella (Barcelona)

YAGo

Turrón
duro8

Turrón
blando9

1. geboorte
2. beeldjes

1. I

Ò Dos belenes

Roscón
de Reyes

Carbón
de Reyes

OBJETIVOS
LÉXICOS

OBJETIVOS
CULTURALES

OBJETIVOS
CÍVICOS

• Het alfabet
• De nummers 1 t/m 15
• Zinnen voor in de klas

Typische voorbeelden
uit de cultuur van
Spaanstalige landen

El cómic de los Reporteros:
Een groep jongeren uit allerlei landen leert elkaar kennen
op een zomerkamp.

• Naam en leeftijd
• Landen, nationaliteiten en
talen
• Beschrijving van het uiterlijk,
lichaamsdelen
• Maanden van het jaar
• De nummers 15 t/m 31

• Madrid

• Verjaardagsliedjes

• De verschillende talen in
Spanje

• De verschillende talen in Spanje

• Voorkeuren en gewoontes
• Voedingsmiddelen
• Dieren
• Bijvoeglijk naamwoorden om
het karakter te beschrijven

• Lima

• Typisch Spaanse feesten
• Twee Spaanstalige helden:
Zorro en Don Quijote

El cómic de los Reporteros:
Er komen twee nieuwe
leerlingen in Laura’s klas.

Video:
Laura onderzoekt de afkomst
van verschillende Madrilenen.

• De Spaanse en Peruaanse
keuken
• Bijzondere dieren uit Peru

• Eetgewoonten en lokale gerechten
El cómic de los Reporteros:
Lucía en haar vrienden vinden
een achtergelaten hond.

Video:
Twee peruaanse jongeren
worden journalist.

Taller de teatro: Gloria, una periodista sin memoria (I)

p. 50

PROYECTOS

UNIDAD 3

Mi familia
Oscar doet
verslag vanuit
Valencia.
p. 51

UNIDAD 4

Mi semana
Ainara doet
verslag vanuit
San Sebastian.
p. 65

OBJETIVOS
COMUNICATIVOS

OBJETIVOS
GRAMATICALES Y
FONOLÓGICOS

Proyecto 1: Verzin
personages voor een serie
over een familie.
Proyecto 2: Fantaseer over
je ideale vakantiehuis.
Proyecto 3: We zetten de
meest geliefde en minst
populaire huishoudelijke
taken op een rij.

Lección 1: Familie
Lección 2: Het huis
Lección 3: Beschrijven van
een kamer en praten over
huishoudelijke taken

• De bezittelijk
voornaamwoorden
• Hay, no hay
• Tener que
• Twee onregelmatige
werkwoorden in de
tegenwoordige tijd
(hacer, poner)

Proyecto 1: Een presentatie
maken over de ochtend van
een speciaal persoon.
Proyecto 2: Een
verslag maken van
een (denkbeeldige)
verschrikkelijke dag.
Proyecto 3: Oefenen met
woorden die frequentie
aangeven via een spel.

Lección 1: Praten over
onze dagelijkse gewoontes
Lección 2: Praten over
ons rooster
Lección 3: Praten over wat
we doen in onze vrije tijd

• merendar, dormir
en vergelijkbare
werkwoorden
• vestirse en vergelijkbare
werkwoorden
• Het werkwoord ir
• De tijd
• Frequentie

Juego: El juego de la Oca p. 79 | Especial La ventana: Las fallas y el carnaval p. 80
UNIDAD 5

Mi barrio
Yago doet
verslag vanuit
Pontevedra.
p. 83

Proyecto 1: Maak een video
om een wijk of stad te
presenteren.
Proyecto 2: Maak een
woordweb over een stad
of het platteland.
Proyecto 3: Doe mee aan
een fotowedstrijd voor
een campagne over goed
burgerschap.

Lección 1: Praten over wat
er te zien is in je stad en
in je wijk
Lección 2: Het leven op het
platteland en in de stad
vergelijken
Lección 3: Praten over
normen en waarden in
de stad

• Het werkwoord estar
• Oriënteren in de
ruimte: cerca, lejos, a la
izquierda…
• Hoeveelheden: muy,
mucho/a/os/as, poco/a/os/as
• De trappen van vergelijking
• Onpersoonlijke constructie
met se (se puede, no se
puede)
• Hay que

Juego: ¿Dónde está Loli? 		

p. 97

Grammatica

p. 99

DELE

p. 113

Woordenlijst 		

p. 130

OBJETIVOS
LÉXICOS

OBJETIVOS
CULTURALES

• Familie
• Meubels en de kamers
van een huis
• Je slaapkamer en wat
erin staat
• Huishoudelijke taken
• Kleuren

• Valencia
• Het Oceanogràfic in Valencia
• Een Colombiaanse serie:
La chica Vampiro
• Joaquín Sorolla:
een schilder uit Valencia

• Dagelijkse activiteiten
• Dagen van de week
• Schoolvakken
• Buitenschoolse activiteiten
en hobby’s

• San Sebastián
• Voetbalwedstrijden op het
strand van la Concha
• Spaanse werktijden

OBJETIVOS
CÍVICOS
• Achternamen in Spanje
en in de rest van de wereld
El cómic de los Reporteros:
Óscar leert een familie
kennen met een andere
taakindeling dan hij gewend is.

Video:
Óscar stelt zijn familie voor
in zijn videoblog.

Video:
Mexicaanse studenten
vertellen over hun hobby’s.

• De agenda van enkele jonge sporters
• Het schoolsysteem van Spanje
El cómic de los Reporteros:
Ainara en haar vrienden
bezoeken een bejaardentehuis.

Taller de teatro: Gloria, una periodista sin memoria (II)
• Dorpen en steden (winkels,
straten, etc.)
• Openbare ruimtes
(bibliotheken, musea,
parken, etc.)
• Normen en waarden om
samen te kunnen leven
• Bijvoeglijke naamwoorden
om plaatsen te beschrijven
(bonito/a, tranquilo/a…)
• De nummers 30 t/m 99

• Pontevedra
• Markten en kiosken in Spanje
• «Metrominuto»: een kaart
om Pontevedra te leren
kennen
Video:
Een reportage over het
voetgangerscentrum van
Pontevedra.

p. 82

• Normen voor de publieke ruimte
• Steden en dorpen in Spanje
El cómic de los Reporteros:
Yago en zijn vrienden merken
dat niet alles toegankelijk
is als je in een rolstoel zit.

Taller de teatro: Gloria, una periodista sin memoria (III)

p. 98

Reporteros

A1.1

A1.2

En el corazón del mundo del español
Libro del alumno

Cuaderno de ejercicios

•R
 eporteros maakt waar mogelijk gebruik van
authentieke documenten om op een originele
en dynamische manier Spaans te leren.

•A
 lle informatie wordt in het Cuaderno herhaald
en uitgebreid geoefend.

•A
 fgestemd op wat nodig is voor
Nederlandstalige leerlingen, zowel qua
taalaanbod als qua onderwijscultuur.
•B
 etekenisvolle opdrachten in de
belevingswereld van jongeren om leerlingen
gemotiveerd aan de slag te laten gaan.
•D
 e vijf Reporteros nemen de leerlingen mee op een
ontdekkingstocht door de Spaanstalige wereld.

•C
 ontrastieve oefeningen leren de leerlingen
omgaan met typische verschillen tussen het
Spaans en het Nederlands.
•H
 et Cuaderno de ejercicios heeft een dyslexievriendelijke opmaak.
•S
 peciale aandacht voor uitspraak van voor
Nederlanders lastige klanken.

•G
 rammatica en woordenschat worden geïntegreerd
in de lecciones en komen uitgebreid aan bod in de
pagina’s Mi gramática en Mi mapa mental.
•E
 en uitgekiende mix van Nederlands en Spaans in
de opdrachten, waarbij het Spaans gaandeweg het
Nederlands vervangt (vanaf deel 2)
•S
 timulerende, communicatieve opdrachten om
zoveel mogelijk Spaans te gebruiken in de les.
•O
 nderwerpen gericht op kunst, cultuur en
burgerschap.
•A
 andachtspunten ¿Somos diferentes? gericht op
interculturele competenties.
•D
 rie minitaken in elk hoofdstuk, die makkelijk
ook als eindtaak kunnen worden gebruikt.

Reporteros 1

Reporteros 2
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