Bijlage – muzische vorming ‘beroepen’

Fase 2

(tweede leerjaar)

VOETBALSTER JANNE RAES
Uitgebreide versie

Ik ben Janne Raes. Mijn beroep is voetballer en ik speel bij Real Madrid
in Spanje. Ik hou van mijn werk, maar soms mis ik mijn familie en
vrienden die in België wonen. Ik ben vaak weg van huis omdat ik in
het buitenland woon.

Ik ben 21 jaar oud en ik sport graag. Toen ik klein was, kon ik niet stilzitten. Mijn ouders
probeerden mij altijd rustig te houden door me af te leiden met speelgoed zoals blokken
of poppen, maar ik wou enkel naar buiten om hard rond te rennen.

Ik heb veel spieren, vooral in mijn benen. Dat heeft alles te maken met mijn beroep.
Elke ochtend sta ik vroeg op om oefeningen te doen in de fitness. Daarna ga ik naar de
training en sport ik samen met mijn ploeg.

Ik woon niet in België en ik verhuis wanneer ik moet voor mijn werk. Ik heb tot mijn
zestiende in België gewoond, maar daarna moest ik verhuizen omdat ik kon beginnen
werken in Duitsland. Daar heb ik twee jaar gewoond, in München. Na twee jaar verhuisde
ik naar Engeland, naar Liverpool. Ik bleef er niet lang, want ik kreeg een aanbod in Spanje.
Na een jaar verhuisde ik naar Madrid en daar woon ik nu al twee jaar.

VOETBALSTER JANNE RAES
Eenvoudige versie

Ik ben Janne Raes.
Mijn beroep is voetballer.

Ik ben 21 jaar oud en ik sport graag.

Ik heb veel spieren,
vooral in mijn benen.

Ik woon niet in België en ik verhuis
wanneer ik moet voor mijn werk.

SCHIPPER KAREL PETERS
Uitgebreide versie

Ik ben Karel Peters. Mijn beroep is schipper. Een schipper is iemand
die met een boot vaart, een kapitein. Ik ben altijd bezig op mijn boot
en we varen vaak naar andere havens, zoals de haven van Londen
(Engeland) of de haven van Hamburg (Duitsland). Ik hou van mijn
werk, maar ik ben vaak weg van huis omdat ik lange tijd op zee vaar.

Ik hou van de zee. Het geluid van de golven is mijn favoriete geluid. Wanneer ik aan
het werken ben, kan ik de zee bijna altijd horen. Dan sluit ik soms mijn ogen en denk
aan leuke dingen. Toen ik klein was, gingen wij elke vakantie naar Oostende. Dan
speelde ik in het zand en zwom in de zee.

Ik werk samen met matrozen. Zij helpen mij om alle taken uit te voeren en zijn ook
mijn beste vrienden. Tijdens onze lange weken op zee, wonen we allemaal samen en
hebben we veel plezier. Er moet ook hard gewerkt worden en de matrozen doen dat
werk heel goed.

Ik neem graag de leiding en op mijn werk ben ik de baas. Iedereen moet naar mij
luisteren als ik iets zeg, anders kunnen er gevaarlijke dingen gebeuren. Ik ben wel
altijd vriendelijk, hoor!

Eenvoudige versie

Ik ben Karel Peeters.
Mijn beroep is schipper.

Ik neem graag de leiding en op mijn
werk ben ik de baas.

Ik hou van de zee.

Ik werk samen met matrozen.

BOER FREDERIK DE VOS
Uitgebreide versie

Ik ben Frederik De Vos. Mijn beroep is boer. Ik heb een boerderij in
België met veel koeien, kippen en varkens. Ik heb ook veel land, waar
aardappelen, maïs en andere groenten groeien. Ik verkoop heel het
jaar door eieren en melk van de dieren en de groenten van op het
land. Ik hou van mijn werk en het is ook mijn thuis.

Ik ben graag in de buitenlucht. Ik doe niets liever dan buiten werken met mijn
handen. Als ik veel binnen moet zitten, verveel ik mij. Mijn beroep kan ik niet
uitvoeren binnen en ik moet niet achter de computer zitten. Gelukkig maar!

Ik hou van dieren en groenten. Ik vind het leuk om voor ze te zorgen. Vorige week zijn
er kalfjes geboren, schattig! De groenten hebben ook veel liefde nodig, dus ga ik altijd
met mijn tractor naar mijn velden kijken of de planten genoeg water krijgen.

Ik werk op dezelfde plaats als waar ik woon. Dat is gemakkelijk, omdat ik nooit ver
moet rijden, fietsen of stappen als ik naar mijn werk ga. Ik moet wel vroeg opstaan,
maar ik heb altijd dieren rondom mij en dat vind ik heel leuk.

Eenvoudige versie

Ik ben Frederik De Vos.
Mijn beroep is boer.

Ik ben graag in de buitenlucht.

Ik hou van dieren en groenten.

Ik werk op dezelfde plaats als
waar ik woon.

