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Lees de tekst.
Een boardingpass?
Jawel, een boardingpass. Dat is Engels voor ... boardingpass. Eigenlijk is het gewoon een vliegticket.
Net zoals een ticket voor de bus of de trein. Maar veel mensen gebruiken het Engelse woord.
Alle tekst staat er ook in het Engels op. En dat in heel de wereld. In Engeland, maar ook in België,
Frankrijk, China of Japan.
Dat zit zo...
Wie met het vliegtuig reist, gaat vaak naar een ander land. In dat land spreken ze meestal een andere
taal. Soms gebruiken ze zelfs een ander schrift, zoals bijvoorbeeld in China (
) of Marokko (
).
Veel mensen die er aankomen begrijpen die talen niet. Daarom gebruiken ze op alle
luchthavens en vliegtuigen in héél de wereld één taal: Engels. Ook op een boardingpass.

a Bekijk de boardingpasses. Los de vragen op.
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CARTE D’EMBARQUEMENT

JAVIER, CHRISTINE ISABEL

Flight No:

AF641

Boarding Time:

14:25
07JUN

SFO

San Francisco

CDG
Paris

Gate:

Seat:

24

4B

AIRFRANCE

AIRFRANCE
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AF641

14:25

4B

JAVIER, CHRISTINE ISABEL

b In welke luchthaven vertrekt mevrouw Javier?
c Welk nummer heeft haar stoel?
d Wat is de datum van haar vlucht?
e	Hoe heet de firma waarmee mevrouw Javier vliegt? Kleur de naam op het ticket groen.
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AIRLINE USE/AUSAGE ITERNE:
AC-2456-2901Y
M.4/Y/34B/YVR/ET

TO/DESTINATION

Amsterdam-Schiphol [AMS]
*Please be at the boarding go to before 20:45. Otherwise you will not be accepted for travel BOARDING PASS ONLY.

TO/DESTINATION

FROM/DE

Vancouver [YVR]

Amsterdam-Schiphol [AMS]

SEAT/PLACE

CLASS/CLASSE

Economy/Economique

Vancouver [YVR]

DEPARTURE TIME/HEURE DE DÉPART

21:15 Nov 09, 2011

FROM/DE

20:45 Nov 09, 2011

AC658 34B

AC658

BOARDING TIME/HEURE D’EMBARQUEMENT

SEAT/PLACE

FLIGHT/VCL

A16

FLIGHT/VCL

Pierre-Jean Jacques

GATE/PORTE

34B-E

AIR CANADA

Jacques, Pierre-Jean

NAME/NCM

BOARDING PASS/CARTE D’ACCES A BORD

NAME/NCM

f Vanuit welke luchthaven vertrekt Pierre-Jean Jacques?
g In welk luchthaven komt hij aan?
h Op de boardingpass staat de informatie in het Engels en in het
– Het woord ‘flight’ is in deze taal
– Het woord ‘seat’ is in deze taal
– Aan welke Nederlandse woorden denk je dan?

en

i Hoeveel tijd zit er tussen het begin van de ‘boarding time’ en het ‘heure de départ’?
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Welke info vind je terug op beide boardingpasses?
Op welke stoel je moet zitten in het vliegtuig.
De naam van de passagier.
Of je mag eten in het vliegtuig of niet.

4

De datum van de vlucht.
De prijs van het ticket.
Waar je heen vliegt.

a Welke boardingpass vind je het duidelijkst?
de boardingpass van Air France

de boardingpass van Air Canada

b Leg uit waarom je dat vindt.
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Vraag papier aan je juf of meester en maak je eigen boardingpass om van jouw klas naar een
andere klas te vliegen. Tip: je boardingpass mag in het Nederlands.
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