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Tekst 1 Stripje Snippers

Eerst de bus naar
school gemist, toen
te laat voor het
tentamen, en dat was
nog maar het begin!

Ik ben weer thuis!
Pff ... wat een dag.

1

2

Sorry dat ik weer aan
het klagen ben, hoor.
Ik ben gewoon blij dat
er eindelijk iemand
naar me wil …

…

3
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Tekst 2 Met één pen naar je examen? Ikke niet!

1

Het is tentamentijd (schoolexamens!) en dat
betekent: stress. Het is belangrijk om goed voorbereid
te zijn, zeggen ze. Je zorgt dat je gestudeerd hebt, dat
je de stof beheerst. Maar hoe bereid je je voor op het
maken van de toets zelf?

2

Als ik een tentamen of examen moet maken, hoop ik altijd op alles
voorbereid te zijn. Niet alleen het noodzakelijke, zoals een pen, gaat mee naar
binnen. Nee, alles wat ik ook maar nodig zou kúnnen hebben, neem ik mee:
een flesje water, woordenboeken, zakdoekjes, een rekenmachine (ook al
zitten we bij Nederlands), kauwgom, een boek om te lezen als ik eerder klaar
ben en nog niet weg mag, en zo verder.

3

Ik vind het knap dat mijn vriendin Lulu het aandurft om naar school te
komen met alleen maar een pen als we toetsweek hebben. Het is inderdaad
precies wat je minimaal nodig hebt. Dat je je geen zorgen maakt dat je geen
reservepennen of andere dingen bij je hebt, vind ik een complimentje waard.
De kans is natuurlijk groot dat je pen niet leeg raakt, maar better safe than
sorry, toch?

4

En ook al gebruik je je woordenboeken waarschijnlijk niet, waarom niet
de kans grijpen om ze bij je te hebben als je daar recht op hebt? Neem ze
mee! Stel nou dat je een paar woorden tegenkomt die je vaag kent, maar
waarvan je het verschil in betekenis toch even moet checken, of dat je een
bepaald woord nodig hebt voor het antwoord, maar je niet zeker weet hoe je
dat moet schrijven …

5

Tegenwoordig ben ik wel minder overdreven bezig met alles organiseren voor wat betreft de voorbereidingen voor toetsen dan vroeger. Al hoor ik
nog steeds soms ‘Wat heb jij nou weer allemaal bij je?’ Dan voel ik de verbaasde blikken als ik, met al die spullen onder mijn armen geklemd, voor de
deur sta te wachten. Het is aan de extreme kant, wat ik allemaal organiseer,
maar dat anderen aankomen met alleen maar één pen in hun hand, dat kan ik
echt niet.

6

Mij gaat het vooral om de achterliggende gedachte. Je hebt je zaken op
orde en neemt mee wat mee mag. Je bent voorbereid op een kapotte pen
door minstens twee reservepennen bij je te hebben. Ik zou het echt niet
durven om een tentamen te gaan maken met slechts één pen. Als die leeg is,
heb ik er gelukkig nog een. Of twee, of drie …
Naar: blog van Femke van de Griendt, januari 2018, op www.sevendays.nl
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Tekst 3 Yoda

1

Geen papiertjes oprapen in
het park of werken in een bejaardentehuis. Nee, cybercriminelen tot
18 jaar gaan voortaan ‘voor straf
een tijdje aan de slag’ bij een ICTbedrijf.

2

Jongeren zetten op deze
manier iets strafbaars om in iets
positiefs, bedacht Bureau HALT*.
Het project kreeg een toepasselijke
naam: Yoda. De straf is vernoemd
naar het groene wezen uit de Star
Wars-films die de ‘bewaker van
gerechtigheid’ is.

3

proef in Groningen om te onderzoeken of deze alternatieve straf
werkt. Twee jongens van 14 en 15
jaar uit Drenthe waren de proefpersonen. De 14-jarige had ervoor
gezorgd dat het netwerk van zijn
school plat lag en de 15-jarige
hackte een webshop.

4

………..….
Het Openbaar Ministerie
(OM), de Raad voor de Kinderbescherming en Halt deden een

5

………..….
De hackers werden op school
opgehaald en moesten hun laptop
inleveren. In de vakantie werden ze
aan het werk gezet voor een ICTbedrijf: ze moesten een bedrijfsplan
en een sollicitatiebrief maken. Dat
lijkt een lichte straf, maar volgens
een begeleider zijn ze zich ‘een
hoedje geschrokken’, toen de politie
ze op school ophaalde.
……………
Volgens de begeleider van
de jongens vonden ze het een
goede ervaring, en hebben ze er
ook nuttige dingen van geleerd.
Volgens Halt ging het zo goed, dat
ze van plan zijn door te gaan met het
project en vaker jonge ‘Yoda's’ in te
zetten.

Naar: Janine de Wit, februari 2018, http://www.sevendays.nl
* Bureau dat alternatieve straffen bij overtredingen regelt en daarop toeziet
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Tekst 4 Westpointers buitelen over Nederlands strand

Willemstad ─ Op hun geboorte-eiland zijn de meeste stranden verboden
terrein, maar in Nederland kunnen geadopteerde Curaçaose Westpointers hun
hondenhart ophalen met eindeloze wandelingen en gebuitel in zee.
Dit weekeinde werd de tweede ‘Westpointer-wandeling’ gehouden door …21…
die een viervoeter uit Curaçao hebben geadopteerd. Gezien de opkomst van
tientallen honden en hun baasjes, was het een groot succes. De eigenaren
blijven …22… elkaar via de Facebook-groep Westpointers in Nederland.
Ze plaatsen …23… van de honden op hun Facebook-pagina. Daarmee laten
ze ook zien aan de fosters* en organisaties die de honden opvingen op Curaçao
hoe het met de adoptiedieren gaat. En of het nu 30 graden is of 3 graden, als
…24… warmte en liefde krijgt van zijn of haar nieuwe baasje, dan maakt het
weinig uit op welk strand er gerend wordt.
Regelmatig vinden honden (en katten!)
die op Curaçao in het dierenasiel of bij
andere
dierenhulporganisaties
zijn
opgevangen, een zogeheten ‘gouden
mandje’ in Nederland. Soms selecteren
mensen een …25… in het asiel tijdens
hun vakantie op Curaçao. Ze laten het
dier daarna overkomen naar Nederland,
of komen het zelf …26….

Naar: Amigoe, januari 2018
* Engelse term waarmee hier mensen bedoeld worden die tijdelijk een ziek of verzwakt dier
verzorgen, tot het sterk genoeg is om naar een permanent adoptieadres te gaan.
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Tekst 5 E-mailbericht

Aan: Groothandel Speedy-O NV
info@speedyo.nv

Onderwerp: ..........................

Geachte heer, mevrouw,
In onze winkel verkopen wij onder andere speelgoed. Ons houten
speelgoed wordt geleverd door een groothandel in Rotterdam.
Helaas kan de Rotterdamse groothandel ons dit jaar niet meer leveren,
doordat er brand geweest is in het pakhuis van deze leverancier.
Wij willen nu graag van groothandel veranderen. Daarom verzoeken wij
u een offerte uit te brengen voor houten speelgoed dat u ons zou kunnen
leveren.
Wij stellen het zeer op prijs, als u ons de offerte zo snel mogelijk kunt
doormailen; onze voorraad houten speelgoed slinkt vrij snel en moet
binnenkort worden aangevuld.

Met vriendelijke groet,
H. Stehman, Manager
Stehmans Sporthuis
Speelgoed en Sportartikelen
Schutterbaaiweg 22, CURACAO
stehmansport@gmail.com

Naar: idee uit studieboek zakelijk corresponderen
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Tekst 6 Valsspelen verplicht

1

Tegenspelers die de boel
altijd bedonderen bij Monopoly?
Er is nu een variant waarbij
valsspelen moet en zelfs wordt
beloond. Maar ... het moet wel
stiekem.

2

Verdenk jij je tegenspelers
regelmatig van vals spelen bij
Monopoly? Je broer bijvoorbeeld,
die stiekem wat geldbiljetten onder
het bord schuift? Of je vader die
altijd als hij de ‘bank’ is, meer geld
heeft dan de rest? Misschien lach jij
ook stilletjes in je vuistje als jij af en
toe de boel belazert? Dan is het tijd
om over te stappen op een ander
soort Monopoly.

3

het doorheeft. Er zijn bijvoorbeeld
speciale valsspeel-keuzekaarten
met ‘geheime’ opdrachten. In de
doos zitten ook handboeien die een
speler om krijgt als hij toch gepakt
wordt op valsspelen.
4

Hasbro kwam op het idee
voor het spel door de uitslag van
een enquête onder Monopolyfans.
Daaruit bleek dat maar liefst de
helft van de spelers wel eens valsspeelt. Blijkbaar is het iets wat
Monopolyspelers graag doen,
vertelde de topman van Hasbro.
‘Dus geven we onze fans in 2018
wat ze willen − een variant waarin
dat mag.’

……….
Voor de hardnekkige valsspelers heeft Hasbro, de producent van het succesvolle spel,
een nieuwe variant bedacht:
Monopoly Cheaters Edition. Bij
deze versie moeten de spelers zo
onopvallend mogelijk de boel bedonderen. Want valsspelen is
natuurlijk vooral leuk als niemand

Naar: www.sevendays.nl/nieuws, februari 2018
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