
ANTWOORDEN GEVORDERDEN 

 

LES 5 

 
Opdracht 1 

1. Welke 

2. Wat 

3. Wanneer 

4. Waarom 

5. Wat 

6. Wie 

7. Wanneer 

8. Wat  

9. Welke 

10. Wie 

 

Opdracht 2 

1. Hoe lang 

2. Hoever 

3. Hoe komt het dat/ hoe vind je het dat 

4. Hoeveel 

5. Hoe oud 

6. Hoe laat 

7. Hoe lang 

8. Hoe 

 

 

 

LES 6 
 

Opdracht 2 

1.  Om 

2.  Op 

3.  Met 

4.  In 

5.  Op 

6.  Op 

7.  Aan 

8.  Aan 



9.  Bij 

10.  Aan 

11.  Van 

12.  Tegen 

13.  Voor 

14.  Op 

15.  In 

16.  Aan 

17.  Met 

18.  Van 

19.  Aan 

20.  Naar 

  

Opdracht 3 

1.  Af 

2.  Aan 

3.  Uit 

4.  Op 

5.  Door 

 

 

LES 7 

 

Opdracht 1 

1 eet 

2 hangt 

3 staat 

4 neemt 

5 steekt … aan 

7 is 

8 zet 

9 pakt 

10 leg 

11 staat 

12 stoppen 

 



Opdracht 2 

1 at 

2 hing 

3 stond 

4 nam 

5 ruimden … op 

6 stak .. aan 

7 was 

8 zette 

9 pakte 

10 legde 

11 stond 

12 stopten 

 

Opdracht 5 

Ik zou graag naar buiten *gaan*.  

Ik ben *de hele dag* bezig met *studeren*.  

.. dus ik lees mijn boeken en *ik studeer*.  

ik ga *alleen naar de supermarkt* *om* boodschappen *te* doen.  

 

LES 8 

OPDRACHT 1: 1 april, kikker in je bil. 

Kijk dit filmpje en beantwoord de vragen. 

https://youtu.be/dFMyCVQ5wKI 

1. Wat deed paus Gregorius de 13e met nieuwjaarsdag? 

Hij verschoof nieuwjaarsdag van 1 april naar 1 januari.  

2. Uit welke Nederlandse stad komt de 1 april-grap? 

Den Briel 

3. Wat doen de Fransen op 1 april? 

Ze plakken een vis op iemands rug  

4. Tot hoe laat mag je in Groot-Brittannië grappen uithalen? 

Tot 12 uur ‘s middags 

5. Wat groeide er volgens de BBC aan de struiken in Zwitserland? 

https://youtu.be/dFMyCVQ5wKI


Verse spaghetti 

6. Wie bedacht ooit de linkshandige hamburger? 

De Burgerking 

 

Opdracht 4  

1. Die grap is intelligent, speelt in op de actualiteit en moet mensen ergens naar toe laten 

gaan, tippen de kenners. 

2. De beeldhouwer uit Zandvoort liet in zijn eigen badplaats een beeld aanspoelen, dat 

oorspronkelijk van Paaseiland zou komen. Het strand stroomde vol met tienduizenden 

mensen die de joekel met eigen ogen wilden bekijken. Van Tetterode, die het beeld zelf had 

gemaakt en zijn grap maximaal uitventte, deed zich voor als deskundige vanuit Scandinavië. 

Pas dagen later onthulde hij dat het om een 1-aprilgrap ging. Het hele land, inclusief pers uit 

binnen- en buitenland, waren er ingetrapt. 

3. er ere van zijn vader hijst hij elk jaar op 1 april een gele vlag in top met de beeltenis van de 

Loeres erop.  

4. Tegenwoordig is het lastiger om iemand in het ootje te nemen, omdat we over een gezonde 

dosis scepsis beschikken.” 

5. Voorlopig vindt ze de dogkini-lijn van Hunkemöller een matige winnaar. 

6. Door commerciële bedrijven/ marketeers 

 

 

LES 9 

Antwoorden Opdracht 1 

1. Het duurt erg lang, ik sta al een uur op de trein te wachten. 

2. Jan komt om vier uur, Kees al om drie. 

3. Er is nog niet veel, dit is pas het begin. 

4. Vandaag heb ik geen tijd, ik doe het pas morgen. 

5. Ga je al weg. 

6. Is het pas twee uur? Ik dacht dat het later was. 

7. is het al twee uur? ik dacht dat het vroeger was 

 

Antwoorden opdracht 2 

1. Wij hebben boodschappen gedaan. 

2. Zij hebben toiletpapier gekocht. 



3. Deze man is vroeg grijs geworden. 

4. Paul en ik hebben over ons werk gesproken. 

5. Jullie hebben een diepe kuil gegraven. 

6. Mijn vriendin is bij mij op bezoek gekomen. 

7. Ik heb een leuke foto gemaakt. 

8. Hij is al drie weken binnen gebleven. 

9. Ik heb je niks beloofd. 

10. De film is om drie uur begonnen. 

 

Antwoorden Opdracht 4 

1. Ik kleed me aan 

2. Hij scheert zich 

3. We interesseren ons 

4. Zij schaamt zich 

5. Jij haast je 

6. Jullie houden je 

7. Wij vervelen ons 

 

Opdracht 3 

… van *het* huis van mijn broer. … Het huis ligt op *een* rustige plek. Ik heb 

vandaag een lekkere douche *genomen* en *toen* ben ik naar buiten gegaan *om 

hard te lopen. Ik droeg een mooie spijkerjurk 

 

LES 10 

*Antwoorden* 

 

OPDRACHT 1 

1. In het noorden wordt het 18-19 graden. 

2. Morgen(middag) gaat het regenen. 

3. Morgen wordt het 17-23 graden. 

4. De rest van de week schijnt de zon flink en blijft het warm met 16 tot 22 graden. 

5. De bewolking neem morgen toe in het westen.  

 



OPDRACHT 3:  

 

1. Vorige week heb ik gehuild. (huilen) 

2. Ik ben moe, want ik heb gewandeld. (wandelen) 

3. Hij gaat op reis, want hij heeft gespaard. (sparen) 

4. Mijn moeder heeft gekookt. (koken) 

5. Het is niet zo leuk, want ik ben nog niet gewend. (wennen) 

6. Ik heb heel veel geld voor mijn huis geleend bij de bank. (lenen) 

7. Wat zeg je? Ik heb jou niet gehoord. (horen) 

8. Heb je al voor die toets geleerd? (leren) 

9. Ik ben klaar, ik heb alles wat ik nodig heb  gepakt. (pakken) 

10. Hij is gisteren gestopt met snoepen. (stoppen) 

 

 

OPDRACHT 4 

Dit komt o.a. voor in het filmpje:  

Het stormt en daardoor:  

- staat het water hoog en is er controle bij de dijken 

- spoelt er afval aan uit zeecontainers 

- slaan zeecontainers overboord 

- kunnen mensen goed kitesurfen 

- kun je doen alsof je een vlieger bent 

- lekker uitwaaien 

- moeilijk om (naar school) te fietsen. 

 

OPDRACHT 2: Hier kan de cursist creatief in zijn. Fouten verbeteren. 

 

LES 11 

 

 

 

Opdracht 1 

1 Laat me *het weten*, als je kat *een muis* lekker vindt.  



2 Wist je *dat* mijn moeder heel goed taart *kan* maken. 

3 In Nederland moet ik echt *leren* *fietsen*.  

5 De dochter van mijn broer gaat altijd met *slakken* in de tuin spelen.  

6 Mijn opa kan niet *alleen* de muren verven. 

7 De zon *schijnt* in de achtertuin, daarom is *het* daar echt warm.  

8 Als je *twaalf* bent, mag je niet rijden, maar *als* je achttien bent dan *mag dat wel*.  

9 Vind je *dat het handig is om een hek te hebben naast de scholen?* 

10 Vind jij *rijden met de bus* leuk, of *rijden met de auto leuker*? 

11 Weet jij een zangeres *die* in *een* avondprogramma *zingt? 

 

Opdracht 2 

Je brief is in principe in prima Nederlands geschreven, maar voldoet niet aan de opdracht. Je moest 

aangeven dat je je telefoon- en internetabonnement wilde stopzetten.  

 

Opdracht 3 

Beste hoda,  

Hoe is het met jou? 

Ik wil je graag *uitnodigen* voor mijn verjaardag. Dat *wordt* een klein feestje in mijn tuin! We 

gaan iets samen drinken en *een* heel  lekkere maaltijd voor *het* avondeten eten. Als je gaat 

komen *ben ik daar erg blij mee*.  

 

Opdracht 5 Het Dictee 

1. Lieve oma,  

2. Hoe gaat het met je? 

3. Met mij gaat alles goed. 

4. Het zonnetje schijnt en het is lekker warm buiten.  

5. Ik vind het wel jammer dat we nu niet naar het strand mogen. 

6. We moeten namelijk binnen blijven vanwege het corona virus. 

7. Ik wens je nog een fijne dag. 

8. Liefs, Anne 

 

Wil jij meer informatie over *een zakelijke e-mail schrijven*? *Kijk dan dit filmpje*: 
https://youtu.be/w272cOfPAbc  
 

 

https://youtu.be/w272cOfPAbc


 

LES 12 

Opdracht 1 

1. Wil je er naartoe gaan? 

2. Heb je er wel eens van gehoord? 

3. Houd je ervan? 

4. Zit mijn boek erin? 

5. Hoeveel heb je er? 

6. Woon jij ernaast? 

7. Heb je er nog veel? 

8. Woon je er al lang? 

9. Staat het glas erop? 

10. Hoeveel mensen komen er? 

 

Opdracht 2 

 

Maak een onvoltooid deelwoord 

1. Kokend  

2. Fluitend 

3. Schreeuwend 

4. Zingend 

5. Lachend 

 

Andere plaats in de zin. 

1. Ik liep rillend van de kou naar huis. 

2. Het meisje rende lachend naar haar moeder. 

3. Ze vertelden elkaar fluisterend een geheim. 

 

Bijvoeglijk naamwoord 

1. Rijdende 

2. spelende 

3. slapende 

4. werkende 



5. huilende 

 

Opdracht 3 

1. Pasen is een Christelijk feest. We vieren dat Jezus na de kruisiging uit de 

dood is opgestaan. 

2. We vieren dat met een ei omdat een ei een symbool voor Jezus is. (Het 

kuiken zou dan kunnen staan voor Jezus die opstond uit het graf) 

3. In de vierde eeuw na Christus. 

4. Rijke boerenvrouwen deelden met Pasen mooi versierde eieren uit aan arme 

mensen die na een lange koude winter moesten aansterken. 

5. Veertig dagen vasten. 

6. Sober leven is eenvoudig leven, niet teveel eten, geen snoep, weinig vlees. 

7. Voor de lente! Het staat voor een nieuw begin, een nieuw leven. 

8. Uit Duitsland 

 

Vragen: 

1. Hi! Hoe gaat het met je? 

2. Wat ga je vandaag doen? 

3. Wat is voor jou een belangrijke feestdag? 

4. En waarom? 

5. Wat doe je tijdens deze feestdag? 

6. Wat eet je tijdens deze feestdag? 

7. En draag je ook speciale kleding? 

8. Wie zijn er aanwezig op het feest? 

 

 

LES 13 

*Antwoorden* 

OPDRACHT 1 

1. De politie besloot de man staande te houden omdat hij langzaam en slingerend reed. 

2. De man bezwoer dat hij niet te veel gedronken had en zei dat hij de blaastest niet gehaald 

had vanwege de doos bonbons die hij opgegeten had. 



3. Het antwoord is goed zolang er een goede reden gegeven wordt 

 

OPDRACHT 2 

1. baby  - baby’s 

2. spiegel - spiegels 

3. bliksem - bliksems         

4. taxi - taxi’s              

5. wagen - wagens          

6. lolly - lollies 

7. vinger - vingers 

8. camera - camera’s                     

9. kleuter - kleuters           

10. lepel - lepels              

11. telefoon  - telefoons       

12. iglo - iglo’s 

 

OPDRACHT 3 

1. werd 

2. vreesde  

3. kneusde 

4. tobde 

5. veegden 

6. pochte 

7. knoopten 

8. wilden / wouden 

9. verrasten 

10. bliezen 

11. schonk 

12. besteedde 

13. snapte 

14. bloosde 

15. applaudisseerden 

16. bleef 

17. droeg 



18. vergeleken 

19. geloofde 

20. veinsde  

 

OPDRACHT 4 

De brief is goed zolang de cursist kan uitleggen wat het probleem is en welke oplossing hij van de 

winkel verwacht. 

 

LES 14 

 

*Opdracht 1* 

Tekst van het dictee  

 

Gisteren wandelden mijn broertje en ik een stukje door het bos. Wij wandelen wel vaker. Het was 

erg mooi weer, de zon scheen en er waren geen wolken aan de lucht. De bomen worden alweer een 

beetje groen, wat mij erg vrolijk maakte. De hond was ook mee, die zwom erg veel. Veel honden 

vinden zwemmen niet leuk. Het was zo warm dat ik geen jas aan had. Mijn broertje had wel een jas 

aan, maar die heeft het snel koud. Ik vond het een erg mooie dag.  

 

*Werkwoorden in de verleden tijd:*   

1 wandelden 

2 was 

3 scheen 

4 waren 

5 maakte 

6 was 

7 zwom 

8 was 

9 had 

10 vond 

 

 

 

*opdracht 2* 



1  In Swahili heet de vogel 'Askari wa kifaru', wat 'wachter van de neushoorn' betekent. 

2 Ze zijn erg slechtziend 

3 Bij 23 procent van de neushoorns zonder vogelalarmen werden de mensen gespot bij het 

benaderen. Bij neushoorns met 'wachters' was dit 100 procent. 

 

*Opdracht 4* 

1 Het lievelingseten van mijn broertje is nogal slecht, hij houdt van frietjes, hamburgers, snoep en 

cola. 

2 Ik ben gestopt met mijn werk, want ik vond het echt niet meer leuk. 

3 Lianne, doe je huiswerk eens! 

4 Ieke durft het niet te vragen, maar wil jij verkering met haar. 

5 Mijn planten gaan allemaal dood, ik weet niet wat ik fout doe. 

6 Mijn opleiding was te moeilijk, omdat ik niet goed ben in wiskunde. 

7 Als je niet naar huis fietst, komt Machteld je halen. 

8 Ik moet de was nog doen, de hond nog uitlaten en de planten nog water geven en ik moet nog 

koken. 

9 Mijn zusje, zij is pas negen, heeft heel kort haar. 

10 Mijn naam is Sara, haar naam is Lana. 

 

 

LES 15 

Antwoorden opdracht 1 

1. Ahlam is twaalf jaar. 

2. Haar broertje heet Nour en hij speelt graag politieman. 

3. Haar moeder komt uit Tunesie. 

4. Haar stiefvader is niet haar echte vader, dat is de biologische vader, hij woont 

in Frankrijk.  

5. Thomas is de stiefvader en hij woont bij haar en haar moeder. 

6. Ramadan dat is de vastenmaand voor moslims 

7. Ze staan om 3 uur op. 

8. Ze eten couscous, soep, sla, dadels, brood, beleg. 

9. Het duurt 18 uur voordat ze weer mogen eten. 



10. Omdat je dan moet proberen te geloven vanuit het hart, alles doe je bewust. 

Geen ruzie maken, niet roddelen, geen slechte dingen doen. 

11. Ze vindt het heel gezellig. 

12. Omdat hij een kind is. 

13. Als je ziek bent of bejaard of zwanger.  

14. Thomas is Moslim geworden. 

15. Ze bidden eerst gezamenlijk. 

 

LES 16 

*Antwoorden* 

OPDRACHT 1 

1. De man trok per ongeluk aan een hendel toen hij zich schrap wilde zetten. 

2. De piloot werd niet gelanceerd vanwege een technisch mankement met het vliegtuig. 

3. Het nieuwsbericht verschijnt nu omdat de Franse luchtvaartautoriteit recent de resultaten 

van het onderzoek naar het incident hebben uitgebracht.  

4. Dat is nog niet duidelijk. 

 

OPDRACHT 2 

1. haatten 

2. rukte 

3. redde 

4. vierde 

5. trilden 

6. schepte 

7. speelde 

8. kraakte 

9. braadde 

10. zette 

11. kostte 

12. meldde 

13. hoopten 

14. sleepte 

15. zorgden 

16. vertrouwden 



17. maakte 

18. speelden 

19. koelde 

20. plofte 

21. hoestte 

22. bloeide 

23. rolden 

24. borduurde 

25. zaagde 

 

OPDRACHT 3 

1. Het filmpje gaat over hoe mensen slapen tijdens de coronacrisis. 

2. De twee personen in het filmpje zijn experts op het gebied van slapen. 

3. Mensen slapen slechter omdat ze nu geen ritme in hun dag hebben. 

4. Sommige mensen slapen beter omdat ze meer tijd hebben om te slapen. 

 

LES 17 

Antwoorden 

 

*Antwoorden opdracht 1* 

1 Wij hebben het gehaat om elke dag door de kou te fietsen. 

2 Merijn heeft zich losgerukt van de greep van zijn belager. 

3 Niemand heeft het kleine hondje uit de sloot gered. 

4 Loes heeft haar verjaardag in het zwembad gevierd. 

5 Alle glazen in de kast hebben getrild door de aardbeving in Groningen. 

6 De stalknecht heeft de poep in de kruiwagen geschept 

7 Linda heeft de hele dag met andere kinderen gespeeld 

8 De dief heeft de code van de kluis gekraakt. 

9 Oma heeft het stuk vlees in de pan gebraden. 

10 De verstrooide kok heeft per ongeluk het stuk ijs in de oven gezet. 



11 Die bal heeft me twee maanden zakgeld gekost. 

12 David heeft zich bij zijn baas gemeld. 

13 Sam en Rick hebben op een goed cijfer gehoopt. 

14 De kleuter heeft haar pop overal mee naartoe gesleept. 

15 De kinderen hebben voor oma gezorgd.  

 

Opdracht 2 

Vandaag is het mooi weer, daar ben ik erg blij mee. Gisteren was het veel slechter, toen 
regende het de hele dag. Gisteren heb ik vooral veel binnen gezeten, ik las een boek en ik 
heb een film gekeken. De film ging over een familie. De familie had erg veel ruzie de hele 
tijd, bij één scene werd de zoon erg boos en schreeuwde dingen zoals ‘hou nu je mond 
eens!’ Van dat geschreeuw schrok ik wel, gelukkig liep de film goed af en had de familie het 
geschil bijgelegd. Vandaag ga ik geen film kijken want het is veel te mooi weer. In plaats 
daarvan ga ik lekker naar buiten. Ik ga lekker wandelen, fietsen, hardlopen en vooral veel 
van de zon genieten. Wat doe jij vandaag? 

 

*Let op* 

Soms kan een komma in plaats van een punt, en een punt in plaats van een komma. Als jij ergens een 

punt hebt waar ik een komma had betekent het niet dat dat per se fout is.  

 

Opdracht 3 

Tekst van het dictee 

 

De 99-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore heeft inmiddels omgerekend 29 
miljoen euro ingezameld voor de Britse gezondheidszorg door rondjes te lopen in 
zijn tuin. Zijn oorspronkelijke doel was 1.000 pond, zo'n 1.150 euro. 

Met het lopen van honderd rondjes in de 25 meter lange achtertuin voor zijn  

honderdste verjaardag wilde Moore donderdag zijn dankbaarheid tonen voor een 
goede behandeling na zijn heupoperatie. 

De actie werd niet alleen nationaal, maar ook internationaal een groot succes. De 
laatste tien rondjes van 25 meter die de veteraan vanachter zijn rollator door de 
achtertuin schuifelde, werden zelfs live uitgezonden op de BBC. Zijn 
donatiepagina kan de enorme drukte niet aan en waarschuwt dat donateurs 
mogelijk even moeten wachten op een bevestigingsmail. 

https://www.justgiving.com/fundraising/tomswalkforthenhs


*Opdracht 4*  

 

 

Opdracht 4 

De vrouw *die op het schilderij staat* is een beetje dik. Zij *draagt* een gele blouse en 

*donkerblauwe* rok. Zij is aan het koken in de keuken. Ze heeft heel veel brood en ze gaat iets met 

melk maken.  

 

LES 18 

Antwoorden opdracht 1: 

1. Moet jij morgen werken? 

1. Nee, ik moet morgen *niet* werken. 

 

2. Wil jij een ijsje? 

2. Nee, ik wil *geen* ijsje. 

 

3. Wil jij sporten? 

3. Nee, ik wil *niet* sporten.  

 

4. Heb jij vandaag al gelezen? 

4. Nee, ik heb vandaag *niet* gelezen. 

 



5. Heb je zin om met mij te voetballen? 

5. Nee, ik heb *geen* zin om met jou te voetballen. 

 

6. Ik woon in de stad, jij ook? 

6. Nee, ik woon *niet* in de stad. 

 

Antwoorden opdracht 2 

*Vul in*. Moet je *te* gebruiken of niet? 

1 Ik ben vandaag begonnen ______  met mijn nieuwe baan. 

2 Ik hoef niet __te____ werken, want ik heb geld genoeg. 

3 Hij zit _____  graag op deze bank, wat zit hij ___te__ doen? 

4 Zij durven niet ___te__ vragen om een ijsje.  

5 Ben je vergeten __te_____ bellen naar je moeder? 

6 Wij beloven _____ dat we morgen op bezoek komen. 

7 Het paard weigert ___te__ springen.  

8 Hij lijkt bang ___te___ zijn. 

9 Het blijkt een probleem met de motor  __te___ zijn geweest. 

10 We hebben besloten __te___ blijven.  

 

 

Antwoorden  Opdracht 4 

1. In Delft 

2. Over prins Willem van Oranje Nassau. 

3. De Prinsenhof 

4. In Duitsland, in 1533 

5. Toen zijn neef Rene dood ging erfde  hij het prinsdom Orange in het zuiden van 

Frankrijk en de titel “prins”. 

6. Oranje! 

7. Nederland werd onderdrukt door Spanje. Het was de tijd van de 80-jarige oorlog. De 

mensen kwamen in opstand tegen de Spanjaarden onder leiding van Willem van 

Oranje Nassau. 

8. De kleuren van de leider. Blauw en wit van het uniform dat hij altijd droeg. En oranje 

naar zijn naam. De vlag werd oranje-wit-blauw 



9. Misschien omdat de zeelieden oranje niet duidelijk genoeg vonden. Misschien omdat 

de kleurstof oranje op was. 

10. Hij werd vermoord door Balthasar Gerards. 

11. In de Nieuwe Kerk in Delft, vlakbij de plek waar hij gestorven is. 

 

 

LES 19 

 
OPDRACHT 1  

1. Op Koningsdag wordt de verjaardag van de Koning gevierd. 

2. Normaal gesproken zijn er Koningsspelen, vrijmarkten en concerten in de open lucht. 

3. Koningsdag wordt nu Woningsdag genoemd omdat mensen thuis moeten blijven vanwege 

het coronavirus. 

 

OPDRACHT 2 

1. mannetje 

2. vrouwtje 

3. lampje 

4. pennetje  

5. slangetje  

6. jongentje 

7. brilletje 

8. telefoontje 

9. autootje 

10. balletje 

11. sterretje 

12. papiertje 

13. plantje 

14. truitje 

 

OPDRACHT 3 

1. scheert zich 

2. irriteert zich 

3. verslaapt zich 



4. wassen 

5. vermaken ons 

6. snijdt zich 

7. verbergt zich 

8. vergis me 

9. gedragen zich 

10. me haasten 

 

OPDRACHT 4 

De opdracht is goed als er geen taalfouten gemaakt worden en de gemaakte zinnen goed bij de 

plaatjes passen.  

 

LES 20 

*Opdracht 1* 

 

De antwoorden zijn goed als ze een van de volgende werkwoorden +bijpassende voorzetsels in een 

correcte zin hebben gebruikt.  

 

Trek hebben, trots zijn, waarschuwen, zich zorgen maken, lachen, geld uitgeven, condoleren, zich 

abonneren, zich bemoeien, boos zijn, gek zijn, genieten 

 

Je kunt kiezen uit de volgende voorzetsels, elk voorzetsel wordt 1 keer gebruikt:  

op, voor, met, op, over, met, op,  om, in, op,  aan, van 

 

Antwoorden van vandaag 

 

*Opdracht 2* 

1 CD’tje 

2 koelkastje 

3 koetje 

4 kleedje 

5 tasje 

6 skietje 



7 buikje 

8 kannetje 

9 biertje 

10 aapje 

11 hoofdje 

12 bijtje 

13 haartje 

14 jasje 

15 cactusje 

 

*Opdracht 3* 

1 Vraag:  Hoe gaat het vandaag met je? 

Antwoord:  Vandaag gaat het niet zo goed met me, ik ben een beetje misselijk.  

 

2. Vraag:  Hoe heten jouw ouders? 

Antwoord:  Mijn moeder heet Petra, mijn vader heet Theo.  

 

3. Vraag:  Heb jij dat schilderij geschilderd? 

Antwoord:  Nee, mijn vriendin heeft dat schilderij geschilderd.  

 

4 Vraag:  Hou jij meer van pizza of van spaghetti? 

Antwoord:  Ik hou meer van pizza dan van spaghetti. 

 

5 Vraag:  Vind jij konijnen of katten leuker? 

Antwoord:  Ik vind konijnen veel leuker dan katten.  

 

6 Vraag:  Wat is nu je lievelingskleur, en wat was vroeger je lievelingskleur? 

Antwoord:  Mijn lievelingskleur is oranje, vroeger was het blauw. 

 

7 Vraag:  Was jij gisteren jarig? 

Antwoord:  Nee, ik was gisteren niet jarig.  

 

8 Vraag:  Heb jij nu nog werk? 

Antwoord:  Nee, ik heb even geen werk nu door de corona crisis.  



 

*Let op* Sommige vragen kunnen op meerdere manieren worden gesteld. Als je je afvraagt of jouw 

vraag ook goed is kun je dat altijd vragen.  

 

*Opdracht 4* 

 

Het artikel in de goede volgorde: 

 

*Nationale Bijentelling verwacht veel deelnemers* 

Dit weekend vind de Nationale Bijentelling plaats. De organisatie verwacht dat dit jaar door de 

coronamaatregelen meer mensen bijen gaan tellen in hun tuin. "Mensen hebben nu natuurlijk de 

tijd en zijn mogelijk ook meer betrokken bij hun tuin dan eerder", zegt insectenexpert Vincent 

Kalkman vrijdag tegen NU.nl. 

Het is ook nog eens ideaal weer voor de Nationale Bijentelling: zowel mens als bij profiteert van het 

weer dit weekend: niet te warm, maar ook niet te koud. Dat was vorig jaar tijdens de telling wel 

anders: toen viel op sommige plekken natte sneeuw en was het koud. 
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*Antwoorden opdracht 1* 

 

1: Lelijk lelijker  - lelijkst 

2: dun   dunner - dunst 

3: veel   meer - meest 

4: goed beter- best 

5: graag  liever - liefst 

6: goedkoop goedkoper - goedkoopst 

7: spannend spannender - spannendst 

8: grappig grappiger - grappigst 

9: dom  dommer - domst 

10:  Boos bozer - boost (het meest boos kan ook) 

 

*Antwoorden Opdracht 2* 

1:  flauw flauwer  flauwst 



2:  Breed breder   breedst. 

3: slordig  slordiger slordigst 

4:  weinig   minder  minst 

5:  makkelijk makkelijker makkelijkst 

6:  moeilijk  moeilijker  moeilijkst 

7:  wijs   wijzer   wijst 

8: stroef  stroever stroefst  

9:  nijdig nijdiger  nijdigst 

10: Krom krommer kromst 

 

Antwoorden Opdracht 3 

1 Mijn vader is even oud ___als___ zijn beste vriend. 

2 Mijn broer is nu al groter __dan____ mijn moeder. 

3 Hij rent drie keer zo hard ___als ___ zijn vader. 

4 Mijn opa loopt krommer ___dan___ mijn oma. 

5 Annette is dunner __dan____ haar zus.  

6 Deze docent geeft twee keer zoveel huiswerk ___als___ als mijn docent van vorig jaar.  

7 De boodschappen bij Lidl zijn goedkoper __ dan___ bij Albert Heijn. 
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*Antwoorden* 

OPDRACHT 1 

1. Geen activiteit uitvoeren en er ook geen plannen. 

2. Het is goed voor je creativiteit en geeft je meer rust en tevredenheid. 

3. Je kan niksen niet plannen. Wachtkamers zijn goede plekken om te niksen.  

4. Mensen voelen zich schuldig als ze aan het niksen zijn omdat ze dan het gevoel hebben dat 

ze niet nuttig bezig zijn. 

antwoorden OPDRACHT 2 

1. die 

2. die 

3. die 

4. dat 

5. dat 



6. die 

7. die 

8. dat 

9. dat 

10. dat 

11. dat 

12. die 

Antwoorden OPDRACHT 3 

1. vertelden 

2. verblijdde 

3. knoeide 

4. schommelden 

5. benauwde 

6. kleineerde 

7. maaide 

8. kletsten 

9. speelde 

10. dobbelde 

11. reflecteerde 

12. verbruikte 

13. stelde 

14. oogde 

15. stuurde 

16. begroette 

17. schudde 

18. bemoeide 

19. typte 

20. opende 

21. stopte 

22. smulde 

23. voorspelde 

24. giechelden 

25. bereidde 
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Opdracht 1 

1 enz.  enzovoorts 

2 a.u.b.  alstublieft 

3 blz.  bladzijde 

4 bijv.  bijvoorbeeld 

5 pag.   pagina 

6 etc.  etcetera 

7 e.d.  en dergelijke 

8 a.s.  aanstaande 

9 BN’er  Bekende Nederlander 

10 ca.   circa 

11 cm  centimeter 

12 dhr.  De Heer 

13 dl.   deciliter 

14 d.w.z. dat wil zeggen 

15 m.v.g. met vriendelijke groet 

16 e.o.   en omgeving/en omstreken 

17 g  gram 

18 incl.  inclusief 

19 excl.  exclusief 

20 ov  openbaar vervoer 

 

*Opdracht 2* 

2. Lucas verblijdt mij met een bezoekje.                 

Lucas *heeft* mij met een bezoekje *verblijd*.      

3. Jesse knoeit met zijn eten.              

Jesse *heeft* met zijn eten *geknoeid*.                              

4. De kinderen schommelen de hele pauze.     

De kinderen *hebben* de hele pauze *geschommeld*.            

5. Het warme weer benauwt me een beetje.               



Het warme weer *heeft* me een beetje *benauwd* 

6. Waarom kleineer jij die arme jongen?                     

Waarom *heb* jij die arme jongen *gekleineerd*?     

7. Op een warme zomermiddag maait papa het gras.            

Op een warme zomermiddag *heeft* papa het gras *gemaaid*. 

8. Kletsen die meisjes altijd zoveel tijdens de les?        

*Hebben* de meisjes altijd zo veel *gekletst* tijdens de les?  

9. Hoe laat speelt mijn favoriete band op het festival?  

Hoe laat *heeft* mijn favoriete band *gespeeld* op het festival? 

10. Pieter dobbelt drie keer achter elkaar een zes.            

Pieter *heeft drie keer achter elkaar zes *gedobbeld*. 

11. Na de les reflecteert Lisa op de gemaakte les.            

Na de les *heeft* Lisa op de gemaakte les *gereflecteerd*. 

12. Deze auto verbruikt minder benzine dan onze oude auto.  

Deze auto *heeft* minder benzine *verbruikt* dan onze oude auto. 

13. Stelt juf weleens een vraag aan jou?         

*Heeft* de juf wel eens een vraag aan jou *gesteld*?                   

14.  Stuur jij brieven naar oma Fien?                            

*Heb* jij brieven naar oma Fien *gestuurd*? 

 

 

*Opdracht 3 Dictee* 

De tekst van het dictee:  

 

Bevrijdingsdag is de nationale feestdag op 5 mei waarop jaarlijks de bevrijding van de Duitse 

bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde 

van vrijheid, democratie en mensenrechten. In 2020 staat de viering in het teken van ’75 jaar 

Vrijheid’. In de nacht van 4 op 5 mei ontsteekt de burgemeester van Wageningen tijdens de 



ceremonie het vuur voor het historische Hotel de Wereld. Vanaf deze locatie vertrekken 

loopgroepen het land in om het vuur te verspreiden. Het is een belangrijk moment voor 

Nederland in de overgang van het herdenken op 4 mei en de viering van de verkregen vrijheid 

op 5 mei. Met het bevrijdingsvuur worden op Bevrijdingsdag de veertien Bevrijdingsfestivals 

officieel geopend. 
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ANTWOORDEN  OPDRACHT 1 

1. Ik blijf in bed liggen, *omdat* ik moe ben. 

2. Gisteravond ging ik laat naar bed, *want*  ik had een feest bij mijn vriend. 

3. Ik wilde om 12 uur thuis komen, *maar* helaas lukte dat niet. 

4. Ik maak vandaag mijn huiswerk, *zodat* ik in het weekend niks hoef te doen. 

5. Ik kan de hele dag in bed blijven liggen, *want* het is zondag. 

6. *Zodra* mijn moeder opgeknapt is, gaan we samen naar de film. 

7. *Hoewel* ze hard werkt, verdient ze weinig geld. 

8. Zara maakt het huis schoon, *terwijl* haar man het eten klaar maakt. 

9. *Als* ik mijn  werk af heb, ga ik naar buiten om te wandelen en te ontspannen. 

10. Ik krijg  geen elektriciteit meer, *omdat* ik de rekening niet heb betaald. 

11. *Als* ik morgen het elektriciteitsbedrijf bel, dan word snel ik weer aangesloten. 

12. *Maar* eerst zal ik de rekeningen moeten betalen. 

13. Ik kleed me aan *en* ik ga naar mijn vriendin, *want*. bij haar is het lekker warm en gezellig. 

14. Ik neem me voor *om* morgen mijn leven te beteren. 

15. Ik heb te lang in de zon gezeten, *daarom* heb ik nu hoofdpijn. 

 

*ANTWOORDEN OPDRACHT 3* 

1: 2 minuten en 47 seconden. 

2:  Nederland heeft maar een beperkte zonsverduistering. 81% van de zon is onzichtbaar. 

3:  Het is een uniek natuurverschijnsel, de zon ondergaat een metamorfose (= een   

gedaanteverwisseling) 

4: Geleidelijk = wat langzaam maar zeker gebeurt. 

5: Voorbeelden van woorden: waarneembaar, gezichtspunt, onzichtbaar, aan de hemel zien 

staan, adembenemend schouwspel, je ogen de kost geven, staren. 

6: corona = De hete atmosfeer van de zon. 

7: Dan loop je het risico op blijvende schade aan je netvlies. 

 

*ANTWOORDEN OPDRACHT 4* 



1 Het is verleidelijk om te denken dat de coronacrisis bijna voorbij is. 

2 Mijn verkoudheid is geen corona, dat is een zekerheid, ik ben getest. 

3 De koning maakt een koninklijk gebaar, hij wuift! 

4 Het konijn was niet erg toeschietelijk. 

5 De zomertijd is fijner dan de wintertijd. 

6 Het kozijn was afgebladderd, de verf was bijna verdwenen. 

7 Ik zal je begeleiden naar de tandarts, ik snap dat je het eng vindt. 

8 De waarheid is soms hard, maar noodzakelijk om verteld te worden. 

9 Afscheid nemen van mijn familie was heel  moeilijk. 

10 Majesteit, u heeft een persoonlijke  toespraak gehouden!  

De docent spreekt dit in  

1 Het is verleidelijk om te denken dat de coronacrisis bijna voorbij is. 

2 Mijn verkoudheid is geen corona, dat is een zekerheid, ik ben getest. 

3 De koning maakt een koninklijk gebaar, hij wuift! 

4 Het konijn was niet erg toeschietelijk. 

5 De zomertijd is fijner dan de wintertijd. 

6 Het kozijn was afgebladderd, de verf was bijna verdwenen. 

7 Ik zal je begeleiden naar de tandarts, ik snap dat je het eng vindt. 

8 De waarheid is soms hard, maar noodzakelijk om verteld te worden. 

9 Afscheid nemen van mijn familie was heel  moeilijk. 

10 Majesteit, u heeft een persoonlijke  toespraak gehouden!  
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OPDRACHT 1 

1. Moore wilde zijn dankbaarheid tonen na een goede behandeling door de Britse 

gezondheidszorg naar een heupoperatie. 

2. Een hart onder de riem steken is iemand bemoedigen of moed inspreken.  

3. Volgens de BBC is er zo veel aandacht omdat de actie van Moore troost biedt in 

zware tijden. 

 

OPDRACHT 2 

1. Omdat 

2. Maar 

3. Maar 

4. Als 

5. Want 

6. Als 

7. Want 

8. Maar 

9. Als / Omdat 



10. Maar 

11. Als / Omdat 

12. Want 

13. En 

 

OPDRACHT 3 

A1: Ik schrijf voortaan de nieuwe woorden op in een woordenschrift.  

Of: Ik schrijf voortaan de nieuwe woorden in een woordenschrift op.  

A2: Ik ga voortaan de nieuwe woorden in een woordenboek opschrijven.  

A3: Ik heb voortaan de nieuwe woorden in een woordenboek opgeschreven.  

 

B1: We geven deze maand veel geld uit aan muziek en concerten.  

Of: We geven deze maand veel geld aan muziek en concerten uit.  

B2: We gaan deze maand veel geld aan muziek en concerten uitgeven.  

B3: We hebben deze maand veel geld aan muziek en concerten uitgegeven.  

 

C1: Mijn vrouw vult dit jaar alle gegevens in op het belastingformulier.  

Of: Mijn vrouw vult dit jaar alle gegevens op het belastingformulier in.  

C2: Mijn vrouw gaat dit jaar alle gegevens op het belastingformulier invullen.  

C3: Mijn vrouw heeft dit jaar alle gegevens op het belastingformulier ingevuld.  

 

D1: Ik haal mijn vader na zijn vakantie op van Schiphol.  

Of: Ik haal mijn vader na zijn vakantie van Schiphol op. 

D2: Ik ga mijn vader na zijn vakantie van Schiphol ophalen. 

 D3: Ik heb mijn vader na zijn vakantie van Schiphol opgehaald. 
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*Opdracht 1*  

1: De verbetering van de luchtkwaliteit is officieel vastgesteld door de Central Polution 

Board.  

2: Klimaatactivisten hopen dat Indiërs ook na de lockdown hun gedrag zullen aanpassen 

zodat de luchtkwaliteit beter zal blijven.  

3: De lockdown in deze regio duurt al drie weken.  

4: Al decennialang konden mensen de toppen van de Himalaya niet meer zien.  

5: Door de lockdown is er veel minder schadelijke uitstoot van fabrieken en het verkeer. 

Hierdoor is er minder smog aanwezig.  

 

*Opdracht 2*  

Mijn broertje en ik *gingen* gisteren wandelen. De zon *scheen* en er *waren* helemaal 

geen wolken,  het *was* dus erg mooi weer. Het park *ligt* bij mijn ouders om de hoek, het 

*is* er erg mooi. We *hebben* de hond *meegenomen*. De hond *mag* daar altijd los van 

de riem *rennen*. Ik *vind* het erg fijn dat alle bomen weer blaadjes *hebben* en dat alles 

weer groen *is*. We *zagen* erg veel bloemen. De hond *houdt* erg van zwemmen, dus ook 

deze keer *heeft* ze *gezwommen*. Na het wandelen *moesten* we haar dus ook goed 

*afdrogen* want ze *was* erg nat en vies. Ik *vind* het altijd heel erg leuk om te wandelen.  



 

*Opdracht 3* 

1 Mijn moeder is boos, *omdat* mijn vader haar verjaardag is vergeten.  

2 Agnes gaat vanmiddag winkelen *en* agnes gaat vanavond uit eten.  

3 Ik lak mijn nagels geel *want* ik verveel me.  

4 *Als* ik niet kan slapen, heb ik daar de hele dag last van.  

5 Mijn opa en oma zijn al heel lang bij elkaar *maar* ze zijn nog steeds verliefd.  

6 Ik verveel me *omdat* ik de hele tijd binnen zit.  

7 Ik heb geen zin om te koken *als* de keuken zo’n bende is.  

8 We gaan eerst nog even lezen *en* daarna zien we wel weer verder.  

9 Die mevrouw kan niet zo hard lopen *want* ze is al negentig.  

10 Ik wil je niet storen, *maar* heb je zo even tijd om het ergens over te hebben? 
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Antwoorden OPDRACHT 2 

 

1 een mooie voordracht* 

2 Arnon Grunberg* 

3  herdenken* 

4  herdenken* 

5  Arnon Grunberg* 

6  sommige rechtse politici* 

7 De schrijver Grunberg 

8 De schrijver Grunberg 

 

 

Antwoorden OPDRACHT 3:  

1 F 

2 C 

3 M 

4 L 

5 A 

6 J 

7 G 

8 B 

9 D 

10 E 

11 H 

12 K 

13 I 

14 N 

 

 

Antwoorden OPDRACHT 5 

1 *Ik voel me verloren* = ik voel me niet thuis 



2 *in evenwicht* = in balans (dat je niet naar de ene kant valt en ook niet naar de andere 

kant) 

3 *mijn eigen gang gaan* = doen wat ik zelf wil 

4 *heus* = echt waar 

5 *het komt voor elkaar* = het komt goed. * 

6 *daar kom ik niet onderuit*  = daar kan ik niets tegen doen 

7 *je zoekt het maar uit* = je moet zelf maar kijken wat je doet, dat is mijn probleem niet   

8 *het zwarte schaap* = iemand waar de mensen slecht over praten 
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Opdracht 1 

1. De mannen waren mager en zwak en moesten worden opgenomen in het 

ziekenhuis. 

2. De mannen kregen motorpech en de boot van de mannen dreef door het slechte 

weer de open zee op.  

3. Dit is niet bekend. 

 

Opdracht 2 

1. Het filmpje gaat over mondmaskers. 

2. … 

3. Sommige studies tonen aan dat dit helpt tegen de verspreiding van het virus. Het is 

dus een voorzorgsmaatregel. 

4. Je kan er een kopen of zelf maken.  

5. Sommige maskers zijn speciaal voor dokters en andere gezondheidsmedewerkers.  

6. Een oud t-shirt, stofzuigerzakken, theedoeken enz. 

 

Opdracht 3 

1. In de zomervakantie gaan we naar Frankrijk. 

2. Woensdag ga ik mijn examen doen.  

3. Meestal sport zij drie keer per week.  

4. Later wil ik een baan waar ik veel geld kan verdienen.  

5. Dat vinden wij niet een goed idee. 

6. Voor de auto vroeg de verkoper maar 300 euro. 

7. Mijn kapotte laptop wil ik laten maken. 

8. Anders ga ik wel met de bus naar school. 

9. Morgen kondigt de regering nieuwe maatregelen aan tegen het coronavirus.  

10. Sinds het begin van de quarantaine gebruik ik mijn woonkamer als kantoor.  

 

 

Voorbeelduitwerking Opdracht 4 (van cursist) 

2 Het is belangrijk om de Nederlandse taal te kennen.  



Normaal gesproken ben ik altijd op tijd maar *ik* weet niet waarom, het is een beetje laat 

*geworden*.  

Wanneer het regent *zit* ik  in de bus. 

KLopt het dat er iemand op de deur *klopt*? 

De eerste keer dat ik *de* Nederlandse taal *leerde* *vond ik het moeilijk(?)* 

 

Voorbeelduitwerking Opdracht 5 (antwoorden van cursist) 

 … we kunnen niet naar *buiten* *en weg van huis*, wij moeten *thuis* blijven en daardoor 

*kunnen we elkaar niet zien helaas*. *Dit is* vanwege de quarantaine *en* dat is heel 

*jammer*. Kinderen moeten *ook thuis blijven* en *dat is lastig (?)*. 

Goed: wij *worden* sterker in deze tijden en je denkt meer aan jezelf en aan je vrienden, 

familie en gezin.  

*Ik ken erg veel gezinnen die elkaar normaal niet veel zien omdat ze druk zijn, maar nu zien 

de gezinnen elkaar meer.  

… 

En weet dat *wanneer* dit tijdperk voorbij is we het ons goed *zullen* herinneren.  
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 *Opdracht 1* Tekst lezen 

 

*Vraag 1* 

Hoe veel mensen mogen vanaf 1 juni weer in openbare gebouwen zoals café’s, theaters, en 

bioscopen zijn?  

 

30 mensen mogen weer tegelijkertijd binnen zijn in een openbaar gebouw. 

 

*Vraag 2*  

Wordt personeel ook meegeteld in het maximumaantal personen dat binnen mag zijn in een 

openbaar gebouw? 

 

Nee, personeel wordt niet meegeteld. 

 

*Vraag 3*  

Hoe hoog is de boete voor volwassenen wanneer zij zich niet houden aan de 1,5 meter 

regel? 

 

De boete is 390,- voor volwassenen. 

 

*Vraag 4* 

Moet je ook thuis 1,5 meter afstand houden bij je familie of huisgenoten?  

 

Nee, dat hoeft niet. 

 



*Vraag 5*  

Moet je ook thuis 1,5 meter afstand houden als je vrienden of familie op bezoek hebt? 

 

Dat wordt wel aangeraden. 

 

*Vraag 6* 

Wat zijn de oude voorzorgsmaatregelen? 

Bij verkoudheidsklachten binnenblijven, bij benauwdheid en/of koorts blijven ook 

de huisgenoten thuis, zoveel mogelijk thuiswerken, vaak handen wassen, geen 

handen schudden en hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog. 

*Vraag 7* 

Waarom moet je reserveren bij een museum? 

Zodat mensen zo veel mogelijk afstand kunnen houden van elkaar.  

 

Voorbeelduitwerking cursist Opdracht 2 

2 Hij *is* naar de rivier gelopen. 

3 Ik ben *te* lui om elke dag te wandelen 

4 Ik zou gisteren graag naar het strand *zijn* gegaan. 

7 We gaan snel naar *het* ziekenhuis 

9 Mijn broer *kijkt* lachend *naar* zijn dochter.  

10 Dit is een lekkere *dag, zo* tijdens de vakantie 

 

 

*Opdracht 3* 

 

1 omdat  

2 want  

3 maar  

4 en  

5 want  

6 Maar  

7 maar  

8 omdat  

9 maar  

10 want  

11Als  

12 Maar  

13 en, want  

14 om 

 

*Opdracht 4* Tekst van het dictee 



Een man uit Arnhem heeft zaterdag een vogelspin ontdekt in een bakje 

Chileense druiven die hij bij de Albert Heijn in zijn stad had gekocht. Hij zag 

het dier toen hij thuis een trosje druiven uit de bak wilde pakken. 

De buurman constateerde dat het om een relatief jonge Chileense vogelspin 

ging. "Zijn lichaam heeft de vorm van twee druiven. Een volwassen spin is veel 

groter, het formaat van een handpalm." 

Een woordvoerder van Albert Heijn noemt de vondst uitzonderlijk. "Ik zou er ook 

van schrikken. Gelukkig is er niks vervelends gebeurd." 

De supermarktketen kan niet precies nagaan wat er misgegaan is. "Onze 

leveranciers oogsten de druiven met de hand", legt de zegsman van Albert Heijn 

uit. "Ze worden op maat geknipt zodat er 500 gram aan druiven in een bakje past. 

We vermoeden dat de vogelspin goed gecamoufleerd in een tros de inspectie 

heeft doorstaan." 

De familie Van den Akker krijgt van de winkelketen een nieuwe bak druiven en 

"een leuke attentie om bij te komen van de schrik". De spin heeft inmiddels 

onderdak gevonden bij de buurman. 
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Antwoorden Opdracht 1 

1 Al meer dan een eeuw, dat is al meer dan 100 jaar! 

2 Meer dan 100 miljoen boterhammen. 

3 Suiker 

4 Een silo is een grote opslagtank waar de suiker in opgeslagen wordt 

5 30.000 kilo 

6 daar wordt poedersuiker van gemaakt. 

7 Zetmeel is een bindmiddel, dus het zorgt ervoor dat de suiker aan elkaar plakt voor mooie 

korreltjes. 

8 Dextrose is fruitsuiker, het is in dit geval van appels gemaakt. 

9 De kleur wordt toegevoegd door vruchtensappen 

10 Het wordt tot een pasta gekneed. 

11 Dan ontstaan er dunne spaghettisliertjes. 



12 De sliertjes gaan de oven in om te drogen. 

13 bloedheet = heel erg warm 

14  bros = heel knapperig, dat komt omdat al het vocht verdampt is. 

15 De hageltjes vallen in een weegmachine. 

16 Het gewicht wordt gecontroleerd en er wordt een röntgenfoto gemaakt van alle doosjes 

om te controleren of er geen klontjes in zitten 

 

Antwoorden OPDRACHT 4 - Dictee 

1 De overheid is verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen tegen Corona. 

2 Mensen maken zich zorgen over de economie. 

3 Er gaan wellicht banen verdwijnen in de horeca. 

4 Het is gelukkig mooi weer geweest de afgelopen maanden. 

5 Dat is goed voor je humeur en voor je gezondheid. 

6 Ik ben opgelucht dat ik niet ziek geworden ben. 

7 En ik ben veel in mijn moestuin te vinden.  

8 Ik heb sperziebonen en courgettes geoogst. 
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Opdracht 1.  

1. De dieren zijn schuw en laten zich normaal amper zien.  

2. Dan vliegt ze naar de kerktoren en observeert ze alles. 

3. Waarschijnlijk - naar verwachting 

Gezien - Gesignaleerd 

Bekijkt - Observeert 

Buitengewoon - Bijzonder 

Beducht- Schuw 

 

Opdracht 2.  

1. De tweede coronagolf 

2. Dat zien we aan het aantal zieken, sterfgevallen, en ziekenhuisopnamen. 

3. Handen wassen en anderhalve meter afstand houden. 

4. Rusland, Brazilie, en bepaalde staten in de VS 

5. Daar werden de maatregelen te vroeg opgeheven waardoor het aantal mensen met 

corona weer snel toenam. 

 

Opdracht 3.  

1. Hij kan morgen niet komen omdat hij een toets heeft.  

2. Hij kookt het avondeten nadat hij de boodschappen heeft gedaan. 

3. Je moet niet lachen als hij iets fout doet.  



4. Ik was zaterdag een beetje depressief omdat het Nederlands elftal met 2-0 van 

Bulgarije verloor.  

5. Ik heb erg honger want ik heb geen ontbijt op.  
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Antwoorden opdracht 1: 

1. Zij springt _over_ de doos _(heen)_. 

2. Zij rent _om_ de doos _(heen)_. 

3. Zij staat _op_ de doos. 

4. Zij zit _achter_ de doos. 

5. Zij kruipt _in_ de doos. 

6. Zij kruipt _uit_ de doos. 

7. Zij zit _binnen in_ de doos. 

8. Zij staat _onder_ de doos. 

9. Zij staat _voor_ de doos. 

10. Zij zit _in_ de doos. 

11. Zij zit _tussen_ de dozen _(in)_. 

12. Zij springt _van_ de doos _af_. 

13. Zij staat _naast_ de doos. 

14. Zij kruipt _door_ de doos _(heen)_. 

 

 

Opdracht 2 

1 ze kiezen voor een politieke partij 

2 Bij de verkiezing van 2012 

3 Alle Nederlanders boven de 18  

4 150  

5 Een plaats in de tweede kamer 

6 De regering maakt plannen voor de volgende 4 jaar en proberen die plannen uit te voeren. 

7 De VVD, want dat was de grootste partij 

8 De plannen van de regering voor de komende 4 jaar. 

9 De regering controleren en over nieuwe wetten beslissen.  

10 De VVD en de PVV. 

 

Opdracht 3 

 

Gisteren werd ik pas om 11 uur wakker.  

Ik had me dus verslapen.  

Ik moest werken.  



Snel ging ik uit mijn bed.  

Eerst trok ik mijn kleren aan.  

Ik had geen tijd om mezelf te douchen.  

Ik liep de trap af naar beneden.  

Snel dronk ik een beker melk leeg.  

Ik rende naar buiten.  

Daar stond mijn fiets.  

Snel fietste ik naar het kantoor.  

Op mijn werk was mijn chef boos op mij.  
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*OPDRACHT 1 Antwoorden:* 

1 Het nieuwe boek van deze schrijver dat nu in de winkel ligt, is spannend en goed 

geschreven.  

2 Het neefje van Truus en Karel dat in de Albert Heijn tegenover de kerk werkt, gaat 

trouwen.  

3 U kunt het pakketje dat vandaag bij u is aangeboden, de eerstvolgende werkdag ophalen 

bij het postkantoor.  

4 Ik kijk een mooie film op televisie waarover mijn vriendin me heeft verteld. 

5 Het probleem dat de vrouw van Karel met haar schoonmoeder had, is nu gelukkig weer 

voorbij.  

6 De mensen met wie ik op vakantie ga ken ik al heel erg lang. 

 

*OPDRACHT 2 Antwoorden (er zijn meerdere antwoorden mogelijk)* 

1 Ze heeft er gisteren nog een bos bloemen in gezet.  

of: Ze heeft gisteren nog een bos bloemen erin  gezet. 

2 Vandaag heb ik er echt geen tijd voor. 

3 Je kunt er  straks wel mee beginnen.  

of: Daar kun je straks wel mee beginnen.  

4  Hoeveel wilt u er dan voor betalen?  

of: Hoeveel wilt u dan ervoor/daarvoor betalen?  

5  Hij moest er jammer genoeg het antwoord op schuldig blijven.  

of: Hij moest jammer genoeg het antwoord erop  schuldig blijven.  

6 Hij kan er maar niet genoeg van krijgen. 

 of: Hij kan maar niet genoeg ervan  krijgen.  

7 Ze gaat er, als alles goed gaat, volgende maand al aan beginnen.  



of: Ze gaat, als alles goed gaat, volgende maand al eraan beginnen.  

8 De internetcrimineel maakte er handig gebruik van.  

of: De internetcrimineel maakte handig gebruik ervan.  

 

 

*OPDRACHT 3* 

1 Over koetjes en kalfjes praten. = over ditjes en datjes praten, geen ingewikkelde 

onderwerpen bespreken, bijvoorbeeld over het weer. 

2 Een engeltje piest op je tong. = Je eet iets dat heel erg lekker is 

3 Je pik achterna lopen. = Steeds achter vrouwen aan lopen, en nergens anders meer aan 

denken. *let op! Deze uitdrukking kun je niet zomaar gebruiken. Hij is een beetje grof. 

Alleen mensen die elkaar goed kennen kunnen dit misschien zeggen.* 

4 Vergeet je feestneus niet. = Als je naar een feest gaat, kom dan met een goed humeur! 

5 Na regen komt zonneschijn. =  Als er iets moeilijks gebeurt, dan komt er daarna een 

moment dat alles weer beter gaat. 

6 De koek is op = Het gaat niet meer, dit wordt vaak gezegd over een relatie tussen mensen 

die niet meer goed is. 

7 Dat (daarom) is geen reden, als je van de trap af valt ben je zo beneden. = Dit zeg je om 

aan te geven dat iemand geen sterk argument geeft, het is geen goede reden. 

8 Ik sta stevig in mijn schoenen. = ik heb een sterke persoonlijkheid. 

9 Zand erover = Er is een probleem geweest, maar we vergeten het, we praten er niet meer 

over. 

10 Op die fiets! = oh, bedoel je dat? Nu begrijp ik wat je bedoelt! 

11 Met de deur in huis vallen. = Je ontmoet iemand en je begint direct  te praten over iets, 

zonder inleiding. 

12 Zo gek als een deur = Iemand is helemaal gek. 

13 Bezoek en vis blijven drie dagen fris = Na drie dagen moet je bezoek echt weer weggaan, 

dan is het wel genoeg.  

14 Men mag een gegeven paard niet in de bek kijken = Je mag een cadeau niet kritisch 

bekijken, maar je moet gewoon dankbaar zijn voor wat je krijgt. 
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OPDRACHT 1 

1. De politie besloot de man aan te houden na een tip van de politie. 

2. De politie verdenkt de man van witwassen 



 

OPDRACHT 2 

- 

 

OPDRACHT 3 

1. Het filmpje gaat over een robot die de taken van de bediening kan overnemen in een 

restaurant 

2. Volgens de vrouw is de robot handig omdat het zo makkelijker is om een gepaste 

afstand te houden. 

3. De robot kan eten van de keuken naar de gasten brengen en het servies na het eten 

weer weg brengen.  

4. Sommige mensen zijn bang dat het gebruik van robots in restaurants niet sociaal is.  

 

OPDRACHT 4 

A1: Dan stapel ik alle borden en pannen op op het aanrecht. 

Of: Dan stapel ik alle borden en pannen op het aanrecht op. 

A2:Dan ga ik alle borden en pannen op het aanrecht opstapelen. 

A3:Dan heb ik alle borden en pannen op het aanrecht opgestapeld. 

A4:Hij wil dat ik dan alle borden en pannen op het aanrecht opstapel. 

 

B1:Daarna wast mijn vrouw alles af in heet water. 

Of: Daarna wast mijn vrouw alles in heet water af. 

B2:Daarna gaat mijn vrouw alles in heet water afwassen. 

B3:Daarna heeft mijn vrouw alles in heet water afgewassen. 

B4:Hij wil dat mijn vrouw daarna alles in heet water afwast. 

 

C1:Ten slotte zetten we de spullen terug in het keukenkastje. 

Of: Ten slotte zetten we de spullen in het keukenkastje terug. 

C2:Ten slotte gaan we de spullen in het keukenkastje terugzetten. 

C3:Ten slotte hebben we de spullen in het keukenkastje teruggezet. 

C4:Hij wil dat we ten slotte de spullen weg in het keukenkastje terugzetten. 
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Opdracht 1 

1 Nee, het is niet officieel erkend als taal 

2 Door de populariteit en bekendheid die tolk Irma aan de taal heeft gegeven. 

3 Animo betekent ‘zin om iets te doen’ 

4 Omdat de gebarentolk Irma erg populair is onder de mensen die de persconferenties kijken.  

5 Ongeveer 30.000 mensen 



 

Opdracht 2 

1 baby’s 

2 hobby’s 

3 auto’s 

4 ski’s 

5 lama’s 

6 sprays 

7 foto’s 

8 accu’s 

9 cadeaus 

10 cowboys 

 

Opdracht 3 

De uitspraken:  

1 “Sta eens op! Het is al 11 uur!” (ANNA) 

2 “Jeetje, wat was m’n collega laat vandaag, ze had zich twee uur verslapen.” (ANNA) 

3 “Dat boek heb ik al gelezen, ik vond hem erg goed!” (ANNA) 

4 “Machteld, waarom is jouw kant van de kledingkast zo’n zooitje?” (ANNA) 

5 “Morgen kan ik niet, dan heb ik een date met die ene leuke jongen.” (LIZZY) 

6 “Nee dankjewel ik hoef niets, als ik nu koffie ga drinken slaap ik om twaalf uur nog niet.” (ANNA) 

7 “Mag ik alsjeblieft je haar verven? Je uitgroei is echt heel erg!” (LIZZY) 

8 “Nou nee dankjewel, daar ben ik te oud voor.” (ANNA) 

9 “Morgen ga ik voetballen  met wat vrienden, dus ik eet niet mee denk ik.” (LIZZY) 

10 “Kan ik misschien een tientje lenen? Ik beloof dat ik het snel terugbetaal!” (LIZZY) 

 

 

 

 

 

Voorbeeldantwoord Opdracht 4 - gemaakt door cursist 

 

Mijn *oudste* kind is Amir. Mijn zoon is net zeventien jaar oud. Hij is een *student*. Hij houdt er 

van *computerspellen* spelen en hij houdt van vroeg opstaan want *de* snelheid van het internet 

is *beter* ‘s ochtends. Hij doet taekwondo en hij heeft *twee keer de zwarte band*. Hij is zeer goed 

*in het maken van zijn huiswerk*, ik ben tevreden met hem.  

Mijn *jongste* kind is Ailin. Mijn dochter is net veertien jaar oud. Zij is een *student*. Zij houdt erg 

van dansen en zij houdt niet van vroeg opstaan *omdat ze naar dansen wilt kijken op YouTube*. Zij 

doet ook taekwondo en zij heeft *de* zwarte band grade een*. Zij is ook zeer goeden zij *maakt 

haar huiswerk goed*. Ik ben ook tevreden met haar. 
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Antwoorden opdracht 1 

1 In Zoeterwoude 

2 1800 liter 

3  Zuursel voor de gaatjes in de kaas en voor de  smaak.  

4 Stremsel  gaat erin zodat het samenklontert en het een dikke pudding wordt 

5 Wei 

6 De wrongel  wordt teruggegooid in het kaasmengsel. 

7 Een half uur 

8 Met een pers. 

9 Een stempel is een soort paspoort, zo kun je zien van welke kaasboerderij de kaas komt 

10 Om de kaas een stevige korst te laten krijgen, voor de smaak, en voor de houdbaarheid. 

11 Er komt een plastic laagje op.  

12. Een jaar! 

 

Antwoorden opdracht 2 

1. Wij *bouwden* mee aan het nieuwe huis. 

2. De bejaarden *dansten* een echte volksdans. 

3. Gisteren *kleurde* ik een mooie kleurplaat.  

4. De kinderen *rekenden* de som uit. 

5. De jongens *ruilden* de voetbalplaatjes. 

6. Mijn tante en oom *trouwden* in augustus. 

7. De koningin *vierde* haar verjaardag thuis. 

8. Wij *zwaaiden* naar de mensen langs de kant.  

9. Gelukkig *bereikten* alle deelnemers het eindpunt.  

10. De burgemeester *dankte* ons voor de belangstelling.  

 

Antwoorden opdracht 3 

1 slaan - hij sloeg - hij heeft geslagen 

2 Zijn -  wij waren, wij zijn geweest 

3 zoeken - jullie zochten, jullie hebben gezocht 

4 Zingen - ik zong - ik heb gezongen 

5  Eten - hij at - hij heeft gegeten 



6 Drinken - zij dronk - zij heeft  gedronken 

7  Doen - jij deed - jij hebt gedaan 

8  Kijken - ik keek - ik heb gekeken  

9 Schrijven - zij schreven- zij hebben geschreven 

10 Gaan - wij gingen - wij zijn gegaan 

11  Zitten -zij  zat - zij heeft gezeten 

12 Liggen - jij lag - jij hebt gelegen 

13  Slapen - wij sliepen - wij hebben geslapen 

14  Rijden - ik reed - ik heb gereden 

15. Springen - hij sprong -hij is  gesprongen 

 

Dictee 

1 De zonsondergang is prachtig vandaag 

2 Mijn openhartigheid is soms een probleem. 

3  Zijn ijdelheid is opvallend. 

4 De wereld is in crisis.  

5 Er zijn demonstraties vanwege racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen 
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Antwoorden 

Opdracht 1 

1. Omdat het een beeld van een slavenhandelaar is.  

2. Omdat hij na zijn dood veel van zijn bezittingen overliet aan een liefdadigheidsorganisatie. 

3. De agenten werden bekogeld met vuurwerk en fietsen. 

4. De demonstranten bekladden de sokkel van het beeld met de tekst ‘is een racist’. 

 

Opdracht 2 

1. Het filmpje gaat over de invloed van miljardair Bill Gates. 

2. Bill gates verdient elke seconde 350 dollar.  

3. Een filantroop is een rijk persoon die een aanzienlijk deel van zijn geld aan goede doelen 

geeft. 

4. Sommige mensen geloven in complottheoriën over de invloed van Bill Gates. En sommige 

mensen zijn boos dat hij zoveel invloed heeft in de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

 

Opdracht 3 

 



Opdracht 4 

1. Ik heb er/daar nog helemaal niets over gehoord. 

Of: Ik heb nog helemaal niets erover/daarover gehoord. 

Of: Daar heb ik nog helemaal niets over gehoord. 

2.Vandaag heb ik er/daar echt geen tijd voor 

Of: Vandaag heb ik echt geen tijd ervoor/daarvoor 

Of: Daar Heb ik vandaag echt geen tijd voor. 

3.Je kunt er/daar straks wel mee beginnen. 

Of: Je kunt straks wel ermee/daarmee beginnen. 

Of: Daar Kun je straks wel mee beginnen. 

4.Hoeveel wilt u er/daar dan voor betalen? 

Of: Hoeveel wilt u dan ervoor/daarvoor betalen? 

5.Hij moest er/daar jammer genoeg het antwoord op schuldig blijven. 

Of: Hij moest jammer genoeg het antwoord erop/daarop schuldig blijven. 

Of: Daar moest hij jammer genoeg het antwoord op schuldig blijven. 

6.Hij kan er/daar maar niet genoeg van krijgen. 

Of:Hij kan maar niet genoeg ervan/daarvan krijgen. 

Of:Daar Kan hij maar niet genoeg van krijgen. 

7.Ze gaat/daar, als alles goed gaat, volgende maand al aan beginnen. 

Of: Ze gaat, als alles goed gaat, volgende maand al eraan/daaraan beginnen. 

Of: Daar gaat ze, als alles goed gaat, volgende maand al aan beginnen. 

8.Sorry hoor, maar wat heb ik ermee/daarmee te maken? 

9.De internetcrimineel maakte er/daar handig gebruik van. 

Of: De internetcrimineel maakte handig gebruik ervan/daarvan. 

Of: Daar maakte de internetcrimineel handig gebruik van. 

10.Ze heeft er/daar gisteren nog een bos bloemen in gezet. 

Of: Ze heeft gisteren nog een bos bloemen erin/daarin gezet. 

Of: Daar Heeft ze gisteren nog een bos bloemen in gezet. 
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Opdracht 1:  

Nog lange niet: a, d, f, h, i 

Suikerbastaard: b, c, e, g, j 

 

 

Opdracht 2  

1 1.530,75 euro 

2 Dat weten ze niet zeker. De man vertrok zonder meer antwoorden te geven.  



3 Omdat de man veertig jaar geleden zeker niet de leeftijd had om dit boek al te 

kunnen lezen.  

4 Het gaat om het boek Terug Naar Oegstgeest van Jan Wolkers 

5 Omdat dit boek was uitgeleend voordat de bibliotheek een digitaal 

uitleensysteem gebruikte.  

Opdracht 3 

1. Wij hebben boodschappen gedaan. 

2. Zij hebben toiletpapier gekocht. 

3. Deze man is vroeg grijs geworden. 

4. Paul en ik hebben over ons werk gesproken. 

5. Jullie hebben een diepe kuil gegraven. 

6. Mijn vriendin is bij mij op bezoek gekomen. 

7. Ik heb een leuke foto gemaakt. 

8. Hij is al drie weken binnen gebleven. 

9. Ik heb je niks beloofd. 

10. De film is om drie uur begonnen. 
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Mogelijk antwoord bij opdracht 1: 

 

Ik zie een eekhoorn op de foto. De eekhoorn heeft een bruine vacht. De eekhoorn springt over het 

water. Hij heeft een noot in zijn mond/ bek. Het is een schattig dier. De achtergrond van de foto is 

oranje. 

Eekhoorns kunnen heel snel in een boom klimmen.  

Ik heb vaak eekhoorns gezien, alhoewel ze schuw zijn.  

 

Antwoorden opdracht 2: 

A. Dat is een waarheid als een koe.  

3. Dat is voor iedereen overduidelijk. 

 



B. Van een mug een olifant maken. 

4. Van een kleinigheid een groot probleem maken. 

 

C. Een speld in een hooiberg zoeken. 

1. Naar iets zoeken dat bijna onmogelijk (niet) gevonden kan worden. 

 

D. Het is een zee om uit te drinken. 

8. Dat is te veel werk. 

 

E. Het gras is altijd groener bij de buren. 

9. Men denkt altijd dat een ander het beter heeft. 

 

F. Oost west thuis best. 

2. Je voelt je thuis toch het meest op je gemak. 

 

G. Met het verkeerde been uit bed stappen. 

5. Met een slecht humeur de dag beginnen. 

 

H. De prins op het witte paard. 

6. De ideale man om mee te trouwen. 

 

I. Hij is zo sterk als een leeuw. 

10. Hij is heel erg sterk. 

 

J. Je kunt er van de vloer eten. 

7. Het is daar heel erg schoon en netjes. 

 

OPDRACHT 3 

 

1. Jan: zelfstandig naamwoord 

   liep: hoofdwerkwoord 

   naar: voorzetsel 

   de: lidwoord 

   winkel: zelfstandig naamwoord 

 



2. De: lidwoord 

   vrouw: zelfstandig naamwoord 

   met: voorzetsel 

   die: aanwijzend voornaamwoord 

   mooie: bijvoeglijk naamwoord 

   hoed: zelfstandig naamwoord 

   is: hulpwerkwoord 

   uit: voorzetsel 

   de: lidwoord 

   auto: zelfstandig naamwoord 

   gestapt: hoofdwerkwoord 

 

3. Deze: aanwijzend voornaamwoord 

   trein: zelfstandig naamwoord 

   is: hoofdwerkwoord 

   geel: bijvoeglijk naamwoord 

 

4. Ik: persoonlijk voornaamwoord 

   ben: hulpwerkwoord 

   gisteren: bijwoord 

   op: voorzetsel 

   de: lidwoord 

   markt: zelfstandig naamwoord 

   geweest: hoofdwerkwoord 

 

5. Mijn: bezittelijk voornaamwoord 

   fiets: zelfstandig naamwoord 

   is: hulpwerkwoord 

   gestolen: hoofdwerkwoord 

 

OPDRACHT 4 

1. Afscheid 

2. Batterij 



3. Arbeid  

4. Feit  

5. Het verkeer wordt omgeleid 

6. Galerij 

7. Heilig 

8. Overheidsbeleid 

9. Kwijt 

10. Lijst 

11. Leiding 

12. kwaliteit 

13. Mandarijn 

14. Olijf 

15. Pleister 
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Opdracht 1 

1. Ze worden verdacht van belangenverstrengelingen, plichtsverzuim en financiële 

vergrijpen. 

2. De drie ambtenaren zijn ontslagen vanwege corruptie. Ze zouden giften hebben 

aangenomen.  

3. Om herhaling te voorkomen 

 

Opdracht 2 

1. Het onderwerp van het filmpje is het vliegen in de coronatijd 

2. Vanaf 15 Juni is het weer mogelijk te vliegen naar een aantal Europese landen 

3. Dit wordt bepaalt door overkoepelende luchtvaartorganisaties, dus niet door de 

nationale regeringen zelf 

4. Sommige ondernemers zijn verbaasd dat er weer mag worden gevlogen omdat er 

moeilijk anderhalve meter afstand gehouden kan worden in een vliegtuig 



5. Schone lucht komt op twee manieren een vliegtuig binnen. Lucht van buiten wordt 

aangezogen door de motoren van het vliegtuig en de cabine ingepompt. En, lucht in 

het vliegtuig wordt gefilterd en gerecycled.  

 

Opdracht 3 

1. Hij gaat bij zijn vriend op bezoek omdat hij hem lang niet heeft gezien 

2. Ik doe de boodschappen want ik heb geen eten meer in huis voor vanavond 

3. Ik ga langs bij de huisarts omdat ik me zorgen maak over mijn verkoudheid 

4. De glazenwasser gebruikt een ladder want hij kan niet bij de bovenste ramen 

5. Zij studeert rechten omdat ze in de toekomst een advocaat wil worden 

Of: Zij studeert rechten omdat ze een advocaat wil worden in de toekomst 

6. Ik heb een nieuwe oplader besteld voor mijn telefoon want de oude is kapot 

7. Ik studeer vaak in de bibliotheek omdat ik me daar goed kan concentreren 

8. Hij oefent elke dag Nederlands met zijn buurman want hij wil zo snel mogelijk 

vloeiend Nederlands spreken 
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*Opdracht 1* 

1 De trein kwam uit het stadje Sankt Gallen. Hij was op weg naar Luzern 

2 Ze zoeken de eigenaar al sinds oktober vorig jaar.  

3 De eigenaar had 5 jaar om zich te melden, daar gaan de afgelopen 8 maanden vanaf.  

4 180.000 Zwitserse Frank, oftewel 170,000 Euro. 

5 Dan gaat het naar de Zwitserse staat.  

 

*Opdracht 2: schrijven* 

 

Voorbeeldantwoord:  

Als ik in een trein 3,5 kilo goud zou vinden en dit zou mogen houden zou ik er erg veel mee kunnen 

doen. Ik zou het meteen verkopen. Met het geld zou ik een paar dingen doen. Ten eerste zou ik wat 

geld aan mijn ouders en aan mijn broertje geven. Ten tweede zou ik wat geld gebruiken om een klein 

huis of appartement ergens te kopen. Ten derde zou ik veel van het geld doneren aan een goed doel, 

bijvoorbeeld aan WelnU ;).  

 

*Opdracht 3* 

 

1 De banaan die ik gisteren heb *gekocht* is vandaag al helemaal bruin. 

2 Vandaag moest ik nog boodschappen *doen*.  

3 Mijn liefje en ik *gaan* morgen wandelen. 



4 Caro en Cas *houden* heel erg van turnen, zij doen dit elke dag. OF Caro en Cas hielden heel erg 

van turnen, zij *deden* dit elke dag. 

5 Machteld en Mari lopen hand in hand, zij zijn erg verliefd op elkaar, en *voelen* veel kriebels in 

hun buik als ze elkaar zien. 

6 Mijn vader loopt altijd een beetje sloom, maar hij *fietst* altijd heel erg hard.  

7 De palmboom *stond* gisteren nog in de woonkamer, waar is hij nu? 

8 “Nee, jullie *mogen* niet naar binnen als je niet eerst je schoenen uittrekt.” 

9 Mijn broertje en ik *gingen* samen naar het protest van afgelopen week. 

10 Mijn haar is van nature bruin, zijn haar *is* van nature zwart. 
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Antwoorden opdracht 1 

1. Anna heeft een lange reis .....gemaakt....... . 

2. Heeft zij dat boek al gelezen? Nee, dat heeft ze nog niet ...gedaan............ . 

3. We moeten de voorruit van de auto laten .....maken..... . 

4. Het kind heeft een mooie tekening ...gemaakt......... . 

5. Ik heb een tomaat door de salade .......gedaan..... . 

6. Hij is in de media zwart ....gemaakt........ . 

7. De buitenlucht heeft haar goed .....gedaan....... . 

8. Pieter kan beter schilderen dan hij vroeger ......deed...... . 

9. Men heeft hem voorzitter ........gemaakt.... . 

10. Hij ....doet........ alsof hij ziek is. 

 

Antwoorden opdracht 2: 

1. Sinds de Romeinse tijd 

2. Je kunt je doel op verschillende manieren bereiken.  

3. 20e eeuw 

4. Om de weg te wijzen en waarschuwingsborden om ongelukken te voorkomen. 

5. Voor automobilisten 

6. Zo’n drie miljoen 

 

Antwoorden opdracht 3 

 

1. Helaas heeft het kabinet weer .....op....... de publieke sector bezuinigd. 

2. Ik heb erg .....van....... het concert genoten. 

3. De winkelier ging de overvaller ......te...... lijf. 

4. Het kind is bang .......voor..... de tandarts. 

5. Zij is al ....aan........ het zware werk gewend. 

6. De maaltijd begint ...met......... een voorgerecht. 



7. Ik zal blij zijn als de coronacrisis ......achter...... de rug is. 

8. De demonstratie is ...uit......... de hand gelopen. 

9. ....In........ de zomer is het lang licht. 

10. Pieter blijft ....bij........ zijn mening. 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


