
Kennismaken met Unicef

Dit kan ik al!
Ik gebruik afkortingen in het dagelijks leven.

Deze les gaat over …

Kort en duidelijk?

Kleur de afkortingen in de sms-berichten.

Schrijf de sms-berichten voluit.

 

 

 

 

 

 

Aan de slag!

Wij horen bij elkaar

Verbind elke afkorting met de bijbehorende betekenis.

o.a.   in plaats van 
e.k.   zie ommezijde
o.l.v.   ten gevolge van
pc   onder andere
i.p.v.   personal computer
z.o.z.   onder leiding van
gps   eerstkomend
t.g.v.   global positioning system
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Kom zo snel mogelijk naar de caravan!

Breng alstublieft 100 gram kaas mee.

Bekende Vlaming op televisie!

Cursus eerste hulp bij ongevallen aanstaande maandag.

Kom z.s.m. naar de caravan!

Breng a.u.b. 100 g kaas mee.

BV op tv!

Cursus EHBO a.s. maandag.



Kortweg Unicef

Lees de tekst.
Markeer alle afkortingen.

Schrijf de afkortingen daarna voluit.

Tip!
Je mag een woordenboek of online woordenlijst gebruiken.

afkorting betekenis

Unicef United Nations International Children’s Emergency Fund

  

  

  

  

 Z.s.m. invullen a.u.b.!

Noteer de vetgedrukte woorden als afkorting.

Liefdadigheidswerk in de kijker
Mevrouw Snoeckx bakt lekkere wafels ten voordele van de Cliniclowns.
’s Ochtends vroeg begint ze al aan haar werk. Eerst haalt ze haar bestelling op in de 
supermarkt. Ze bestelde onder andere 25 kilogram bloem en 30 liter melk.
Dat wil zeggen … veel wafels!
Aan de hand van een recept van de buurvrouw bakt ze de heerlijkste wafels.
De heer Brams, haar echtgenoot, krijgt de wafels als eerste te proeven.
In plaats van ze zelf op te eten, verkopen de kinderen van de jeugdbeweging de 
pakjes wafels deur-aan-deur.
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o.a.

m.b.t.

d.w.z.

o.m.

onder andere

met betrekking tot

dat wil zeggen

onder meer

Unicef is een organisatie die kinderen over de hele wereld helpt.
Hun medewerkers komen op voor de rechten van het kind.  
Ze zorgen o.a. voor onderwijs en zorg. 
Ze voeren ook actie m.b.t. kinderarbeid over de hele wereld.  
D.w.z. dat ze gaan helpen daar waar kinderen al aan het werk  
zijn, maar ook dat ze proberen om kinderarbeid te voorkomen  
op plaatsen waar het nog niet aan de orde is. Een aantal taken  
van Unicef zijn o.m. de zorg voor opvang van kleine kinderen,  
voorlichting, wetgeving en beleid. 
Dergelijke organisaties zijn heel belangrijk voor kinderen in de  
hele wereld.



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde afkortingen lezen en gebruiken.

Liefdadigheidswerk in de kijker

 Snoeckx bakt lekkere wafels  de Cliniclowns.

’s Ochtends vroeg begint ze al aan haar werk. Eerst haalt ze haar bestelling op in het 

warenhuis. Ze bestelde  25   bloem en 30  melk.

 … veel wafels!

 een recept van de buurvrouw bakt ze de heerlijkste wafels.

 Brams, haar echtgenoot, krijgt de wafels als eerste te proeven.

 ze zelf op te eten, verkopen de kinderen van de jeugdbeweging de pakjes wafels 

deur-aan-deur.

Wat zeg je?

Onderstaande afkortingen gebruik je bijna dagelijks, maar ken je ook hun volledige betekenis?
Schrijf bij elke afkorting de volledige betekenis.
Je mag een woordenboek gebruiken of opzoeken op internet.

pin  

gsm  

sms  

pc  

gps  

www  
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Mevr. t.v.v.

o.a. kg l

D.w.z.

A.d.h.v.

Dhr.

I.p.v.

persoonlijk identificatienummer

global system for mobile communications

short message service

personal computer

global positioning system

word wide web


