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DE SIMKAART
In het verhaal vertelt ze over (mobiel) bellen en internetten. In 
Nederland, maar ook over de grens. Er kan zoveel met een mobiele 
telefoon: bellen, sms’en, whatsappen, muziek luisteren en zelfs 
foto´s maken en internetten. Er zijn afspraken gemaakt met de 
aanbieders van telefoon en internet, providers genoemd, om te 
zorgen dat het niet te duur wordt. Dat is fijn voor ons allemaal.

Waar zit altijd een simkaart in?

££  in een televisie

££  in een telefoon

££  in een mobiele telefoon

2. Wat betekent prepaid?

££  dat je een vast bedrag per maand betaald

££  dat je achteraf je gesprekken betaald

££  dat je vooraf beltegoed koopt

3. Waar is bellen en sms´en duurder?

££  buiten de stad waar je woont

££  op het platteland

££  in het buitenland

4. Wat betekent het Engelse woord 
“roaming”?

££  zwerven

££  dwalen

££  zoeken

5. Als je een telefoonabonnement opzegt, 
wordt dat nummer dan weer opnieuw 
gebruikt?

££  ja

££  alleen als er geen nummers meer zijn

££  nee

6. Wie heeft gezorgd voor goedkoper bellen 
en sms’en in EU-lidstaten?

££  de OESO

££  de EU

££  de EGKS

7. Hoe heeft de EU geregeld dat je de prijzen 
van telefoonverkeer in het buitenland 
weet?

££  je ontvangt een sms met de prijzen als je 
de grens overgaat

££  in het buitenland moeten ze de zelfde 
prijzen rekenen

££  de prijzen worden vooraf meegedeeld als 
je gaat bellen

8. Kan je ook gratis internetten met je 
telefoon?

££  ja, als je gratis wifi hebt

££  nee, nooit

££  ja, maar alleen thuis

Geef antwoord op de volgende vragen::

WERKBLAD
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Waar zit altijd een simkaart in?

££  in een televisie

££  in een telefoon
£R  in een mobiele telefoon

2. Wat betekent prepaid?

££  dat je een vast bedrag per maand betaald

££  dat je achteraf je gesprekken betaald
£R  dat je vooraf beltegoed koopt

3. Waar is bellen en sms´en duurder?

££  buiten de stad waar je woont

££  op het platteland
£R  in het buitenland

4. Wat betekent het Engelse woord “ roaming”?

£R  zwerven

££  dwalen

££  zoeken

5. Als je een telefoonabonnement opzegt, 
wordt dat nummer dan weer opnieuw 
gebruikt?

£R  ja

££  alleen als er geen nummers meer zijn

££  nee

6. Wie heeft gezorgd voor goedkoper bellen en 
sms’en in EU-lidstaten?

££  de OESO
£R  de EU

££  de EGKS

7. Hoe heeft de EU geregeld dat je de prijzen 
van telefoonverkeer in het buitenland weet?

£R  je ontvangt een sms met de prijzen als je 
de grens overgaat

££  in het buitenland moeten ze de zelfde 
prijzen rekenen

££  de prijzen worden vooraf meegedeeld als 
je gaat bellen

8. Kan je ook gratis internetten met je 
telefoon?

£R  ja, als je gratis wifi hebt

££  nee, nooit

££  ja, maar alleen thuis

DE SIMKAART, vragen en antwoorden
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