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Rit 3: Begeleid zelfstandig luisteren 

Mijn stiefmoeder 

 

Voici la transcription de l’audition du Rit 3, plage 24 (01 :23). Comparez avec 

votre propre transcription (celle que vous m’avez envoyée par mail).  

 

Sarah: Wel, Line, waarom trek je zo’n lang gezicht? 

Line: We hebben gisteren weer ruzie gemaakt. 

S: Bedoel je, met Brecht? 

L: Nee, met hem gaat alles goed. Met mijn stiefmoeder. Zoals je weet, is mijn 

vader vorig jaar hertrouwd.  

S: Je zei toch dat je haar aardig vond. 

L: De laatste weken is onze relatie echt verslechterd. Ik kan niet meer goed 

met haar overweg.  

S: Hoezo? 

L: Ze wil over alles de baas spelen: ze wil niet dat ik ’s avonds TV kijk, ze wil zelf 

beslissen over wat we eten, waar we in het weekend naartoe gaan, enzovoort. 

Ze wil zelfs niet meer dat ik vrienden thuis uitnodig. Ik word het echt beu.  

S: Heb je er met je vader over gesproken? 

L: Ik vind het nogal moeilijk om er met hem onder vier ogen over te praten. 

Sinds ze bij ons woont, maakt pa weinig tijd vrij voor mij. Vroeger sportten we 

af en toe samen. Hij bracht me twee keer per week naar de zwemclub. Maar 

nu heeft hij daar geen tijd meer voor, zegt hij. Ik weet er geen raad mee.  

S: Misschien zou je er toch eerst met je vader moeten over spreken. Probeer je 

gevoelens voor je stiefmoeder uit te drukken. Vraag hem waarom je geen 

vrienden thuis mag uitnodigen. Probeer met concrete voorstellen te komen.  
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L: Waaraan denk je? 

S: Spreek eens af op welke dag er vrienden mogen komen. Bijvoorbeeld als je 

stiefmoeder er niet is.  

L: Dat lijkt me een goed idee. Ik stuur hem dadelijk een sms.  


