Themaworkshops Duits voor Nederlandstaligen
Januari/februari/maart 2019

Workshop 1
De naamvallen: Übung macht den Meister!
Datum+tijd:19/20 januari 2019, van 10.00-13.00 uur (2x3 uur)
Deel 1 (19.1.19): Welke vervoeging ook al weer bij welk woordgeslacht? Welke naamval bij welk
voorzetsel of werkwoord en welke uitgangen krijgen de bijvoeglijke naamwoorden nu precies? De
theorie wordt verdiept met lees- en schrijfoefeningen.
Deel 2 (20.1.19): In deel 2 wordt er geoefend met zelfstandige schrijf- en spreekteksten. De
deelnemers geven o.a. een mondelinge en geschreven samenvatting van een gelezen kranten- of
tijdschriftenartikel.
Workshop 2
De tijdvormen : Behalte die Zeit im Blick!
Datum+tijd:2 en 3 februari 2019, 10.00-13.00 uur
Deel 1 (2.2.19): Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, Konjunktiv I of
toch Konjunktiv II?
Deel 2 (3.2.19): Wanneer welke tijdvorm in informele en formele contexten? Geoefend wordt met
lees-, schrijf-, luister- en spreekteksten.
Workshop 3
Zakelijk telefoon- en schriftverkeer: Alles richtig gemacht?
Datum+tijd:16 en 17 februari 2019, 10.00-13.00 uur
Deel 1 (16.2.19): In zakelijke contexten wordt een formeler Duits gebruikt; om zaken telefonisch en
schriftelijk gedaan te krijgen, is het belangrijk o.a. de Konjunktiv II te gebruiken.
Deel 2 (17.2.19): Zakelijk telefoon- en schriftverkeer oefenen aan de hand van authentieke
praktijkvoorbeelden van de deelnemers.
Workshop 4
Interculturele communicatie: So nah..! ..Aber doch so fern?
Datum+tijd: 2 en 3 maart 2019, 10.00-13.00 uur
Deel 1 (2.3.19): Nederlandse/Vlaamse versus Duitse cultuurstandaarden, historische achtergronden
en typische communicatiemisverstanden (en mogelijke conflicten) die hierdoor kunnen ontstaan.
Deel 2 (3.3.19): Verständlich, höflich en sachlich communiceren en hoe vind je een evenwicht
tussen culturele aanpassing en culturele eigenheid?
Informatie:
8-10 deelnemers per workshop, doeltaal is voertaal. (vragen in het Nederlands stellen mag uiteraard)
Leslocatie: Meeet-Mitte en/of Meeet-West https://meeet.de/
De kosten voor de workshops bedragen 125 euro per workshop (deel I+II), inclusief lesmateriaal.
De prijs voor de gehele reeks workshops bedraagt 425 euro, inclusief lesmateriaal.
Docente: Esther Bouma
Aanmeldingen en informatie:
esther.bouma@gmx.net,Tel: 015772039036, www.esther-bouma.eu

