Thema 10 Migreren

Les 10.1 Aan de grens.
1.De grensovergang: van het ene land naar het
andere land gaan; je passeert hierbij de grens, je
gaat over de grens heen.

2. De grenspaal : De paal die
precies op de grens tussen
twee landen staat.

3.De douane: de
grenswacht, degene die
de grens bewaakt.

Over de grens gaan
4. De douanebeambten: de
mensen die bij de douane werken.
Ze controleren:
alle papieren, paspoorten,
gegevens. Ze telefoneren o.a. met
anderen om de papieren te
checken.

7. Het visum: Een officieel bewijs
dat je het land in mag en/of dat je
er een tijdje mag verblijven. Een
visum moet je ook aanvragen. Het
geldt voor sommige landen.
Een visum heb je dus, soms nodig
naast een paspoort.

5. De pas: een kaartje of een dun
boekje met een foto van je gezicht erop
of erin, je naam en de plaats waar je
bent geboren staan er ook in.
8. De verblijfsvergunning: Een vergunning

om in het land te verblijven, de
toestemming om in dat land te wonen.
In dit geval geldt:

6. Aanvragen:verzoeken of je iets mag
hebben (eventueel via betaling). Een pas
aanvragen betekent dus : officieel aan de
gemeente vragen of je een pas mag hebben.

toestemming= vergunning!
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Les 10.2 Naar Canada.
1.Het reisbureau: een winkel waar je reizen kunt
kopen. Nadat je een keuze gemaakt hebt, sluit de
reisbureaumedewerker het voor jou af.
3.De autochtoon: je
woont in hetzelfde land
als waar je geboren bent.

2. De emigrant: de persoon die
verhuist van zijn geboorteland
naar het buitenland.

4.De allochtoon: je woont in
een ander land dan waar je
geboren bent.

Reizen
5. De immigrant: Je komt vanuit
het buitenland in een land wonen.
6. De slaaptrein: een supersnelle trein
waarin je een bed kunt huren.

7. Het rijbewijs: Een officieel
bewijs ( een vergunning) dat je
een auto, motor of vrachtwagen
mag besturen. Je naam,
geboortedatum en een foto staan
erop.

8. De route: De weg die je moet volgen om

iets te bereiken.
9. Het tijdsverschil:Het verschil in tijd tussen
andere landen in de wereld.

Oefening: welke samengestelde woorden heb je geleerd in deze les?
Zoek het antwoord in de blokken op:
1. Op dit bureau kun je een reis boeken.
2. Met dit bewijs laat je zien dan je een motor mag besturen.
3. In Engeland is het een uur vroeger. Dit noemen we ………….
4. Als we van Nederland met de trein naar Zwitserland gaan, aan we met de trein. Omdat de reis 24 uur
duurt boeken we ……………………………….., zodat we ’s nachts kunnen slapen.
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Les 10.3 Wonen in Bahrein.
1.Bahrein: Een eiland in de Perzische Golf waar
olie wordt gewonnen.

2. De islam: De godsdienst van de
moslims.
3. Islamitische mensen: de
mensen die de islam aanhangen
en moslim zijn.

5.Reinigen: schoonmaken,
wassen.
Bij de islam: voordat je
gaat bidden, reinig je eerst
je handen, armen, nek en
voeten.

4.De moskee: De kerk van de

islam.

Godsdienst
6. Het gebed: als je gaat bidden,
zeg je iets tot Allah of God en dat
noem je het gebed.
7. Het badhuis: een gebouw( huis) waar
je een bad kunt nemen.

9. Het verschil: het anders zijn.

10.Overeenkomen ( is overeengekomen):
afspreken met elkaar.

8. De ramadan:de periode waarin gevast
wordt. Er wordt dan gedurende zonsopgang zonsondergang niet of heel weinig gegeten.

Oefening:
1. Als je gaat vasten in een bepaalde periode noemen de islamieten dat …………………….
2. Je gaat er lekker baden. Dat doen sommigen in een ……………..
3. Het meisje is een moslima. Het is een …………………… meisje.
4. De godsdienst van de moslims heet de ……….
5. Als wij samen afspreken dat je op tijd bent, zijn we dat ……………………..
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Les 10.4 Op de vlucht.
1.Klaar staan: alles bij zich hebben om meteen
weg te kunnen gaan.
4.De asielzoeker: de vluchteling,
die naar een ander land vlucht
omdat het in hun eigen land niet
meer veilig is. Ze vragen in het
andere land asiel aan.

2. De vluchteling : degene
die weggegaan is, omdat
hij/zij bang is.
3.Op de vlucht slaan:
vluchten, snel weggaan
omdat je bang bent.

Vluchten
5. De binnenzak: de zak aan de
binnenkant van de jas.

6. Bepakken: allerlei spullen ingepakt
en in en bovenop de auto gelegd en
gebonden.
De uitdrukking: bepakt en bezakt zijn
betekent: op alle plekjes die je hebt
spullen stoppen zodat je geen enkel
plekje leeg laat. Je bent bepakt en
bezakt.

8. Overstuur raken: bang en in de
war zijn. Bijvoorbeeld omdat je als
vluchteling alles moet achter laten
en je niet weet waar je naar toe
gaat en hoe de reis verloopt.

Ken je deze woorden nog?
De douane- de grensovergang - de pas- de
verblijfsvergunning.

Welke samengestelde woorden heb je in deze
les geleerd?

7. De kofferbak:de bagageruimte van de

auto.
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Les 10.5 Internationaal vervoer.
Les 10.5 Internationaal vervoer.
1.Exporteren( uitvoeren): spullen van het ene
land naar het andere land brengen om te
verkopen. De export = de uitvoer. Groenten,
fruit, bloemen o.a. worden geëxporteerd door
ons land.

2. Volstouwen : (heeft
volgestouwd) zo vol stoppen
dat er niets meer bij kan.

.
3.Importeren( invoeren): spullen van een
ander land ons land binnenbrengen en aan
ons verkopen. De import= de invoer.
Sinaasappels en auto’s o.a. worden door ons
land geïmporteerd.

Kopen en verkopen
4. De wereldwinkel: In de winkel
worden producten verkocht uit de
hele wereld. Ze zijn gemaakt in een
ontwikkelingsland en worden naar
Nederland vervoerd om hier
verkocht te worden.

5. Ken je deze woorden nog?

De douane
De pas
De verblijfsvergunning
Reinigen
Het rijbewijs
De identiteitskaart
De slaaptrein
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Les 10.6 De familie Kaya.
1.Huis en haard verlaten: je eigen huis en familie
en de vertrouwde omgeving achterlaten.

2. Omarmen : De armen om
iemand heen slaan.

3. Onbekend: niet bekend.
7. Zich vermannen: zich gedragen
als een man; flink zijn.

Verhuizen naar een ander land
8. Vooruitsturen: Als eerste gaan, de

4. De bevolking: alle mensen die in
een plaats, streek of land wonen.

5. Emigreren: vanuit je eigen land,
verhuizen naar een ander land. Je bent
dan een emigrant.

anderen komen later.
9. De gezinshereniging: De hereniging van
het gezin. Je bent weer allemaal samen.

10. De taalcursus: Lessen om de taal te leren
verstaan, te spreken en te schrijven.
6. Immigreren: je komt vanuit het buitenland
in een ander land wonen; dan ben je een
immigrant.
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