ANTWOORDEN MEDIUM
LES 4
OPDRACHT 2
1. bouwden
2. dansten
3. kleurde
4. rekenden
5. ruilden
6. trouwden
7. vierde
8. zwaaiden
9. bereikten
10. dankte

OPDRACHT 4
1. Kwart over tien
2. Half vier
3. Vijf voor half twaalf
4. Tien voor half vijf
5. Vijf voor half vijf
6. Vijf voor half twee
7. Een uur
8. Vijf voor half acht
9. Tien voor half twee
10. Vijf voor half elf
11. Kwart voor elf
12. Kwart over negen

LES 5

OPDRACHT 1
1. Karren
2. Appels
3. Apen
4. Hobby’s
5. Lessen
6. Jongens
7. Mensen
8. Broeken
9. Monniken
10. Flessen
11. Talen
12. Papieren
13. Cijfers
14. Manen
15. Blikken

OPDRACHT
1. Ik vraag
2. Jij moet
3. Wij maken
4. Jullie gaan
5. Ik ga
6. Jullie moeten
7. Ik maak
8. Wij heten
9. Ik moet
10. Jij maakt

LES 6
Antwoorden opdracht 2:
1. het beest
2. het huis
3. het antibioticum
4. de deur
5. de bloem
6. de appel
7. het nationalisme

8. het appeltje
9. het boek
10. het bord
11. de pen
12. het ontbijt
14. de tafel
15. het glas
Antwoorden opdracht 3:
2. de lamp
6. het getal
8. de televisie
Antwoorden opdracht 4:
Klok 1: Tien voor zes
Klok 2: Kwart voor een
Klok 3: Kwart over tien
Klok 4: Half negen
Klok 5: Vijf voor half elf
Klok 6: Tien voor half acht
Klok 7: Tien over half twee
Klok 8: Vijf voor tien
Klok 9: Vijf over elf
Klok 10: Vijf uur
Klok 11: Tien over tien
Klok 12: Vijf over half zeven
Antwoorden opdracht 5:
1. Werken (ik werk, jij werkt, hij/zij werkt, wij/jullie/zij werken)
2. Buigen (ik buig, jij buigt, hij/zij buigt, wij/jullie/zij buigen)
3. Helpen (ik help, jij helpt, hij/zij helpt, wij/jullie/zij helpen)
4. Drinken (ik drink, jij drinkt, hij/zij drinkt, wij/jullie/zij drinken)
5. Fietsen (ik fiets, jij fietst, hij/zij fietst, wij/jullie/zij fietsen)
6. Wensen (ik wens, jij wenst, hij/zij wenst, wij/jullie/zij wensen)
7. Poetsen (ik poets, jij poetst, hij/zij poetst, wij/jullie/zij poetsen)
8. Verbieden (ik verbied, jij verbiedt, hij/zij verbiedt, wij/jullie/zij verbieden)

LES 7

_Opdracht 1_
Antwoorden afhankelijk van eigen invulling cursist.
1.Mijn hobby is…
2.Ja, ik hou van lezen / Nee, ik hou niet van lezen.
3.Ik (kijk televisie) in het weekend.
4.Ik vind het leuk om met mijn vrienden (te sporten)
5.Ik doe aan voetballen
_Opdracht 2_
Antwoorden opdracht 2:
1. Hij _gaat_ om tien over half vijf voetballen.
2. De broer en de zus _gaan_ op zondagochtend televisie kijken.
3. _Lees_ jij graag Nederlandse boeken?
4. Ik _kijk_ in het weekend een film.
5. Jullie _kijken_ morgen om acht uur naar het journaal.
6. Zij _gaan_ met vier vrienden videobellen.
7. Wij _kijken_ online naar de voetbalwedstrijd.
8. Zij _gaat_ straks foto’s maken in haar tuin.
9. De moeder _leest_ haar dochter de krant voor.
10. Jij _gaat_ vanavond je huiswerk maken.
_Opdracht 3:_
Voorbeeldvragen en -antwoorden
Vraag 1: Wat is jouw hobby?
Vraag 2: Wanneer doe je jouw hobby?
Vraag 3: Met wie doe jij jouw hobby?
Vraag 4: Heb je een leuke hobby?
Antwoord 1: Mijn hobby is wandelen
Antwoord 2: Ik wandel als de zon schijnt / in het weekend / elke ochtend
Antwoord 3: Ik wandel alleen / met vrienden
Antwoord 4: Ja, ik vind mijn hobby erg leuk.
_Opdracht 4:_
Verhaal over schilderij 1…
Verhaal over schilderij 2…

LES 8
Antwoorden

Antwoorden opdracht 1:

1. Heb *je* een kaartje gekocht voor het concert van morgen? (PSV)
2. *Je* vader wil Henk vast niet naar het feest brengen. (BZV)
3. Mag ik *jouw* geodriehoek even lenen? (BZV)
4. Die van *mij* is stuk. (PSV)
5. *Onze* boeken zijn nog steeds niet geleverd. (BZV)
6. Wil *jij* hier nog even blijven? (PSV)
7. *U* kunt me nog meer vertellen! (PSV)
8. Geef die taart maar aan *mij*. (PSV)
9. Is dat etui van *jou*? (PSV)
10. *Zijn* pen doet het niet. (BZV)

Opdracht 3
Top 3 één april grappen
Komen de genoemde grappen voor in het filmpje?
https://youtu.be/slOk_ZgR6_o

Opdracht 4
De tekst van het dictee:
1. Goedemorgen, hoe heet jij?
2. Hoe gaat het met je?
3. Welke dag en datum is het vandaag?
4. Wat voor weer wordt het vandaag?
5. Wat zijn jouw plannen voor vandaag?
6. En wat ga je morgen doen?
7. Wat is jouw lievelingseten? Maak je dat zelf wel eens?
8. Sport jij wel eens, en wat doe je dan?

LES 9
Antwoorden opdracht 1:

1. De duisternis.

2. De gevangenis.
3. De ergernis.
4. De vuilnis.
5. Het vuil.
6. Het plaksel.
7. Het deksel. De deksel (beide vormen zijn goed).
8. De handeling.
9. De ring.
10. Het ding.
11. De bakkerij.
12. De smederij.
13. De batterij.
14. De bioscoop.
15. De telescoop.

Antwoorden opdracht 2:

1. Ik loop naar de supermarkt.
2. Jij koopt planten voor in de tuin.
3. Droom je altijd als je slaapt.
4. Deze man houdt van zwarte koffie.
5. Paul en ik praten over het weer.
6. Jullie graven een diepe kuil.
7. De bladeren vallen uit de boom.

*Moeilijk? Kijk dit filmpje* : https://www.youtube.com/watch?v=KMQImJbbRHk

Antwoorden opdracht 3:

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. Pas was de brief weg, of daar kreeg hij al bericht.
5. Vandaag heb ik geen tijd, ik doe het pas morgen.
6. Ga je al weg.
7. Is het pas twee uur? Ik dacht dat het later was.

Antwoorden opdracht 4:
1. Ik ga / jij gaat / hij gaat / zij gaat / u gaat / wij gaan / jullie gaan / zij gaan
2. Ik vier / jij viert / hij viert / zij viert / u viert/ wij vieren / jullie vieren / zij vieren

3. Ik klus / jij klust / hij klust / zij klust / u klust / wij klussen / jullie klussen / zij klussen
4. Ik drink / jij drinkt / hij drinkt / zij drinkt / u drinkt / wij drinken / jullie drinken / zij drinken
5. Ik laat / jij laat / hij laat / zij laat / u laat / wij laten / jullie laten / zij laten
6. Ik bestudeer / jij bestudeert / hij bestudeert / zij bestudeert / wij bestuderen / jullie bestuderen /
zij bestuderen

LES 10
Voorbeeldantwoord opdracht 1:
In het midden van de afbeelding zit een man achter de piano.
De andere mensen in de ruimte luisteren aandachtig naar zijn spel.
Het zijn rijke mensen.
Dat kun je niet alleen zien aan hun kleding, maar ook aan de weelderige kamer waarin ze
zich bevinden.
Boven de piano hangt een kroonluchter en aan de muur hangen schilderijen met belangrijke
personen erop.
Antwoorden opdracht 2:
1. Deze jas is niet goedkoop, maar _hij is duur_.
2. Het boek is niet dik, maar _het is dun_.
3. Mijn zus woont niet ver, maar _zij woont dichtbij_.
4. Ik houd niet van honden, maar _wel van katten_.
5. Een slak is niet snel, maar _hij is langzaam_.
6. Claire drinkt geen koffie, maar _zij drinkt thee_.
7. Deze tuin is niet klein, maar _hij is groot_.
8. Zij hebben ogen, maar _zien niet_.
Antwoorden opdracht 3:
1. Hij _maakt_ heerlijke koffie.
2. De hond heeft de hele nacht lawaai _gemaakt_.
3. Hij _doet_ alsof hij het niet weet.
4. Je gedrag _maakt_ me heel boos.
5. Je _doet_ me veel plezier met je telefoontje.
6. Hij _doet_ me denken aan mijn broer.
7. De kinderen _maakten_ gisteren veel plezier.
8. Het _doet_ me deugd om te horen dat je je best doet op school.
9. Hij heeft een kilo suiker in de jam _gedaan_.
10. Heb je nieuwe batterijen gekocht? Nee dat heb ik nog niet _gedaan_.
Antwoorden opdracht 4:

1. Zij _schaamt zich_ (of _schamen zich_)
2. Wij _schamen ons_
3. De leerling _herinnert zich_
4. Jullie _ergeren je_
5. Het _schaamt zich_
6. Jij _herinnert je_
7. De mensen _ergeren zich_
8. U _herinnert zich_
9. Ik _herinner me_

LES 11
Voorbeeldantwoord opdracht 1:

De vrouw links op het plaatje draagt zwarte schoenen, een roze broek en een blauw shirt.
De man rechts van haar draagt oranje schoenen, een zwarte broek en een groen shirt.
De man rechts van hem draagt zwart-witte schoenen, een blauwe broek en een roze shirt.
De man rechts van hem draagt bruine schoenen, een groene broek en een gele trui.
De vrouw rechts van hem draagt zwart-witte schoenen, een oranje broek, een zwart jasje met
daaronder iets wits en een blauwe hoofddoek.

Antwoorden opdracht 2:

Ik woon/ jij woont/ hij woont/ wij wonen/ jullie wonen/ zij wonen.
Ik loop/ jij loopt/ hij loopt/ wij lopen/ jullie lopen/ zij lopen
Ik fiets/ jij fietst/ hij fietst/ wij fietsen/ jullie fietsen/ zij fietsen
Ik kijk/ jij kijkt/ hij kijkt/ wij kijken/ jullie kijken/ zij kijken
Ik voetbal/ jij voetbalt/ wij voetballen/ jullie voetballen/ zij voetballen
Ik eet/ jij eet/ hij eet/ wij eten/ jullie eten/ zij eten
Ik slaap/ jij slaapt/ wij slapen/ jullie slapen/ zij slapen.

Voorbeeldantwoord opdracht 3:

Leeuwarden, 2 juni 2020

Beste Anna,

Hoe gaat het met je? Met mij is alles ok.
Ik heb deze week vakantie. Gisteren ben ik naar het museum
geweest. Vandaag is het prachtig weer dus denk ik dat ik een
wandeling ga maken in het bos. Vanavond heb ik een eetafspraak.
We gaan naar een Indiaas restaurant.
Wat ga jij vandaag doen?
Groet,
Karel

Antwoorden opdracht 4:

1
b Geachte mevrouw,
2
b Ik heb ons gesprek van vanochtend als erg leerzaam ervaren.
3
a Graag zou ik ons gesprek snel voortzetten.
4
a Ik vroeg me af hoe u nu denkt over ons voorstel.
5
a Kunt u mij daar nog wat meer over vertellen?
6
b Met vriendelijke groet, Hakim

Voorbeeldantwoord opdracht 5:

Beschrijving Anne:
Anne heeft groene ogen en donker haar.
Vaak draagt zij een rode zonnebril.
Ze draagt een blauwe jurk en witte schoenen.

Beschrijving Mark:
Mark heeft groene ogen en donker haar.
Hij is langer dan Anne en draagt een bruine bril.

Hij draagt een groene trui en witte schoenen.

Wil jij meer informatie over *het schrijven van een brief*? *Kijk dan dit filmpje*:
https://youtu.be/yQ7d3Y_gvdM

LES 12
*Opdracht 1*

1. Het boek is niet dik..
2. Deze tuin is niet klein..
3. Ik houd niet van honden..
4. Deze jas is niet goedkoop..
5. Claire drinkt geen koffie..
6. Een slak is niet snel..
7. Zij hebben ogen..
8. Mijn zus woont niet ver..
*Opdracht 2*
1. Ga
2. Blijf
3. Gaan
4. Blijven
5. Gaan
6. Blijft
7. Gaat
8. Blijft
9. Gaat
10. Blijven
*Voorbeeldantwoord opdracht 3:*
Vandaag wil Jan naar de groenteman gaan om groente te kopen.
Als hij aankomt, ziet hij dat het druk is in de winkel en
dus moet hij even buiten blijven staan wachten. Terwijl hij
wacht, bekijkt hij het fruit dat voor de winkel staat.
Hij vindt appels lekker, dus besluit hij dat hij daar ook
een paar van zal meenemen. Langzaam maar zeker wordt het
rustiger in de winkel. Hij gaat snel naar binnen en bestelt
aardappels, spruitjes en appels.

Op weg naar huis neemt hij een hap van een appel, maar daar
zit een worm in. Dat vindt hij een beetje vies.

*Voorbeeldantwoord opdracht 5:*
1. Ik heb een uitnodiging voor een bruiloft gekregen.
2. Mijn vrienden kwamen mij verrassen op mijn verjaardag.
3. Ik heb het schilderij opgehangen.
4. Ik kon niet raden wat de verrassing was.
5. Ik ben de slaapkamer aan het stofzuigen.
6. Mijn grootvader wilde mij mailen.
7. Ik zal een grappig verhaal verzinnen.
8. Huisdieren zijn welkom.
9. Ik hoor iemand op de radio zingen.
10. Jij kunt lekker koken.
*Voorbeeldantwoord extra opdracht:*
De boswachter woont dicht bij zijn werk.
Hij is vriendelijk, want hij laat zijn nichtje logeren.
Hij gaat elke dag het bos in.
Hij weet veel over de dieren in het bos.
Hij weet veel over de planten in het bos.

Wil jij meer informatie over *tegenstellingen*? *Kijk dan dit filmpje*:
https://www.youtube.com/watch?v=irWEg_Nbiic

LES 13
*Antwoorden*
OPDRACHT 1:
1c. 2a. 3b. 4a. 5c. 6b. 7a. 8a. 9b. 10c. 11c. 12b.

OPDRACHT 2:
1. rode
2. dik
3. natte
4. grote
5. lange

6. gele
7. warme
8. groot
9. platte
10. mooi

OPDRACHT 3:
1. stuur
2. krijgt, komt
3. Lig
4. houdt
5. leest
6. brandt
7. wil
8. is
9. heeft
10. val

Voorbeeldantwoord opdracht 4:
Er zijn vier personen in een huis te zien.
Twee van hen zitten bij een open haard.
Ze luisteren naar een vrouw die met een boek in de hand aan het vertellen is.
Er staat een ouderwetse klok tegen de muur.
Aan de rechterkant van de afbeelding gaan de planken in de vloer over in de bomen van een donker
bos.

LES 14
Antwoorden opdracht 1:
1. Wil jij vanavond patat, boerenkool of pasta eten?
2. Ik ben gestopt met mijn werk, want ik vond het echt niet meer leuk.
3. Ik houd van aardbeien, snoep en rijst.
4. Ieke durft het niet te vragen, maar wil jij verkering met haar?
5. Als ik jarig ben, kom jij dan op mijn feestje?
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, de planten nog water geven en ik moet
nog koken.
9. Morgen ga ik sporten, lezen en boodschappen doen.
10. Wanneer gaan wij samen naar het park, naar de sportschool en naar de bioscoop?
Voorbeeldantwoord opdracht 2:
Het is lente. Jan zit binnen voor het raam en kijkt naar buiten.
De zon schijnt. Hij besluit om een wandeling te gaan maken. Hoewel
het buiten niet meer koud is, neemt hij toch maar een dunne jas mee,
want echt warm is anders. De lente is het seizoen dat bloemen gaan
bloeien. In het midden van de weg waar Jan loopt staan de narcissen
in bloei. Even verderop ziet hij ook een tulp. Het werd een mooie wandeling.
Antwoorden opdracht 3:
1. Er worden veel ijsjes verkocht. - *Zomer*
2. De bomen krijgen knoppen, die nieuwe blaadjes worden. - *Lente*
3. Het water bevriest, binnenkort kunnen we schaatsen. - *Winter*
4. Ik doe een korte broek en t-shirt aan. Het is super warm! - *Zomer*
5. Er worden veel jonge dieren geboren. - *Lente*
6. Het is vroeg donker. We stoppen de kachel aan. Het is koud. - *Winter*
7. De vogels maken een nestje en leggen eieren. - *Lente*
8. We vinden veel paddenstoelen in het bos. - *Herfst*
9. Het is zo warm dat we in de zee kunnen zwemmen. - *Zomer*
10. Het regent en stormt veel. De bladeren vallen van de bomen. - *Herfst*
Antwoorden opdracht 4:
1. Hoofd
2. Kast
3. Kleed
4. Boot / Bood(verleden tijd van _bieden_)
5. Ballet
6. Krant
7. Maand
8. Post
9. Lat
10. Rond
11. Geluid
12. Draad
13. Paard / Paart(tegenwoordige tijd enkelvoud 2e en 3e persoon van _paren_)
14. Hand

Wil jij meer weten over het plaatsen van een *komma* in een zin?
- Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JErK9LosgGw

- Lees deze uitleg: https://www.jufmelis.nl/extra/komma's/komma's

LES 15
Antwoorden
Opdracht 1
Werkwoord liggen
Voorbeeld: Zij ligt………..Zij lag.
1. Ik lig …….ik lag
2. Jij ligt………..jij lag
3. Hij/ zij ligt…………….hij/zij lag
4. Wij liggen……………….wij lagen
5. Jullie liggen………….jullie lagen
6. Zij liggen…………...zij lagen

Werkwoord koken
1. Ik kook …..ik kookte
2. Jij kookt …... jij kookte
3. Hij/ zij kookt…….hij/zij kookte
4. Wij koken……...wij kookten
5. Jullie koken…...jullie kookten
6. Zij koken….….zij kookten

Worden (let op sterk werkwoord)
1. Ik word…..Ik werd
2. Jij wordt…..Jij werd
3. Hij/ zij wordt….Hij/zij werd
4. Wij worden……...wij werden
5. Jullie worden…….jullie werden
6. Zij worden……….zij werden

Opdracht 2.
B De kat zit op de tafel
C De kat zit achter de computer

D De kat in de kast. De hond is achter de kast.
E De hond zit op het bed
F De hond zit voor het schilderij
G De kat zit achter de kast
H De kat en de hond zitten naast de tv
J De kat zit op de kast en de hond naast de kast
K De katten zitten naast de kast
L De hond zit voor de ..

Antwoorden opdracht 3:

1. Martin en Marieke hebben nog geen eten.
A) Juist
B) *Onjuist*

2. Welk product moeten ze bij de melkproducten kopen?
A) Yoghurt
B) Vanille Vla
C) *Allebei*

3. Waar staat de vanille vla?
A) *Onder de chocolade vla*
A) Over de chocolade vla

4. De THT (ten minste houdbaar tot) van de yoghurt is:
A) 22-10
B) *24-10*

5. Hoeveel moeten ze betalen?
A) *4,65 euro*
B) 4,56 euro

6. Martin betaald de boodschappen met 50 euro
A) Waar

B) *Niet waar*

Antwoorden opdracht 4:
*Vragen*
Twee stellingen:
I. Jack heeft het naar zijn zin in Nederland.
II. Jack heeft moeite met de Nederlandse grammatica.

1 Alleen II is juist.
2 Alleen I is juist.
3 Beide antwoorden zijn onjuist.
*4 Beide antwoorden zijn juist.*

Vraag 2:
Heeft Jack al vrienden gemaakt in Nederland? Kies het beste antwoord.
1 Ja, twee broers van de voetbalclub.
*2 Ja, Aman en Jan.*
3 Nee, Jack heeft nog geen vrienden gemaakt.
4 Ja, Aman en Jan met wie hij iedere zaterdag voetbalt.

Vraag 3:
Wat vind Jack positief aan Nederlanders?
*1 Zij zijn altijd behulpzaam.*
2 Zij willen altijd wel een potje voetballen.
3 Zij helpen wanneer het weer slecht is.
4 Zij doen nooit gemeen.

Vraag 4:
Welk negatief aspect noemt Jack aan Nederland?
*1 Het regent vaak.*
2 De taal is erg lastig.
3 Het openbaar vervoer is slecht.
4 De mensen zijn onvriendelijk.

Vraag 5:
Wat doet Marcel?
1 Hij voetbalt bij een voetbalclub in Duitsland?
2 Hij is een schoolvriend van Jack.
3 Hij is van school gestuurd.
*4 Hij gaat naar een nieuwe school in Duitsland.*

LES 16
Antwoorden.
Antwoorden opdracht 1:
1. Hij werkt *niet* hard.
2. Wij hebben *geen* huis.
3. Jullie kopen die fiets *niet*.
4. Ik heb *geen* zin om te komen.
5. Klaas is daar *niet* geweest.
6. Het is vandaag *geen* mooi weer.
7. Zij zijn *niet* thuis.
8. U eet *niet* genoeg vlees.
9. Ik wil *geen* glas wijn.
10. Hij heeft *geen* geld bij zich.

Antwoorden opdracht 2:
1.a) Petra wandelt in het bos.
b) Wandelt Petra in het bos?
2.a) Zij gaan naar de bakker.
b) Gaan zij naar de bakker?
3.a) Het kind gooit de bal.
b) Gooit het kind de bal?
4.a) De bal ligt al een maand in de sloot.
b) Ligt de bal al een maand in de sloot?
5.a) De kat slaapt de hele dag op de bank.
b) Slaapt de kat de hele dag op de bank?
6.a) Jij gaat vandaag naar het zwembad.

b) Ga jij vandaag naar het zwembad?
7.a) Opa leest een boek.
b) Leest opa een boek?
8.a) Anne rent 's avonds in het park.
b) Rent Anne 's avonds in het park?

Antwoorden opdracht 3:
1. Vader *schilderde* de voordeur.
2. De kinderen *lachten* om de clown.
3. Wij *wasten* onze handen.
4. De kaars *brandde* lang.
5. Hij *praatte* over zijn plannen.
6. De hond *leidde* de blinde.
7. Ik *maakte* een lange wandeling.
8. De kat *speelde* met de muis.
9. De voetballer *scoorde* een doelpunt.
10. Maja *was* even op vakantie.
Voorbeeldantwoord opdracht 4:
Dit is een oud schilderij.
Het zou zomaar „Mensen voor een café” hebben kunnen heten.
Het is een afbeelding van een drukke plek, waarop mensen plezier maken.
Sommigen dansen, anderen zitten aan een tafeltje.
Ik vind het een mooi schilderij, omdat het een beeld geeft uit een andere tijd.
Daarom zou ik het ook wel willen hebben.

LES 17
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:
1. Bieden
2. De radio
3. Van hout
4. 3 uur
5. Instappen
6. Verliefd
7. Aardig
8. Boos

Voorbeeldantwoord opdracht 3:
Vandaag schijnt de zon. Er zal geen regen of andere neerslag vallen.
Omdat het warm is voor dit seizoen hoef je buiten geen jas of andere warme
kleren te dragen.

Antwoorden opdracht 4:
1. Luisteren
2. Horen
3. Sturen
4. Ruilen
5. Dansen
6. Passen
7. Smaken

8. Reizen
9. Gaan
10. Bewaren

LES 18
*Antwoorden opdracht 1*
1. Maken- _gemaakt_
2. Stoppen- gestopt
3. Vullen- gevuld
4. Redden- gered
5. Pakken- gepakt
6. Luisteren- geluisterd
7. Kloppen- geklopt
8. Sproeien- gesproeid
9. Leren- geleerd
10. Betalen- betaald
11. Werken- gewerkt
12. Zwaaien- gezwaaid
13. Spelen- gespeeld
14. Gooien- gegooid
15. Vertellen- verteld

*Antwoorden opdracht 2*
1. De docent had de werkwoordspelling uitgelegd (uitleggen, vd)
2. De voetballer heeft de bal het station uit geschopt.(schoppen, vd)
3. Ik heb altijd al een hond gewild.(willen, vd)
4. Er was voorspeld (voorspellen,vd) dat het dit weekend zou regenen
5. De buurvrouw heeft het ongeluk veroorzaakt (veroorzaken, vd)

*Antwoorden opdracht 3*
Vraag 1: Hoe heet het broertje van Stella?
4 Robin
Vraag 2: Wat is Becky?

1 Een jonge hond.
Vraag 3: Welke karaktereigenschap van Michael wordt genoemd?
2 Je kunt goed met hem lachen
Vraag 4: Welk familielid heeft veel van Stella weg?
3 Haar broertje
Vraag 5: Welke kleur ogen heeft Robin?
4 Blauw

*Antwoorden opdracht 4*
1. Het is 10 voor drie (VOORBEELD)
2. Het is….3 minuten over half 6
3. Het is…..9 minuten over 4
4. Het is…..10 minuten voor 1
5. Het is…..10 voor half 3 (of 20 minuten over 2)
6. Het is…..bijna kwart voor 6 (of 12 minuten over half 6)
7. Het is…..5 minuten voor half 6
8. Het is….. 5 minuten over half 7
9. Het is….. 5 minuten voor 9

LES 19
Antwoorden:
Opdracht 1:
1. bos
2. bak - ke - rij
3. brand - de
4. ka - bou - ter
5. let - ter - greep
6. bla - zen
7. waar - om
8. bui - ten
9. luis - te - ren
10. moei - lijk - he - den
11. zee - en

Opdracht 2:
1. De slang *kroop* door het hoge gras.
2. Jan *bleef* thuis om te koken.
3. Rook *steeg* op uit de schoorsteen.
4. Het museum *sloot* afgelopen winter al om drie uur.
5. Karel *goot* de melk in een pan.
6. Het vliegtuig *dook* met de neus omlaag.
7. Anita *kreeg* een pop voor haar verjaardag.
8. De scheidsrechter *floot* voor buitenspel.
9. Carla *wees* ons de weg.
10. De vonken *vlogen* in het rond.

Opdracht 3:
1. *A) Zij werkt in een winkel.*
2. *D) Samira wil Roos bezoeken in Zwolle.*
3. *A) Dat is niet bekend.*

Opdracht 4: (bijvoorbeeld)
Op de afbeelding zien we een vrouw en een kind op het strand.
Het kind zit op zijn knieën bij een plas en speelt met een bootje.
De vrouw kijkt naar het kind.
In de verte is een boot op zee te zien.
De lucht is strakblauw.

Extra Opdracht:
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

LES 20
Antwoorden
*Antwoorden opdracht 1:*
1. Hoe oud ben jij?
2. Waar woont zij?
3. Waar ligt de school?
4. Wanneer ga jij boodschappen doen?

5. Heb jij een hond?
6. Hoe heet jouw zus?
7. Wat wil jij drinken?
8. Wat voor weer wordt het morgen? / Wanneer gaat het regenen?

*Antwoorden opdracht 2:*
1. maandag, dinsdag, *woensdag*, donderdag
2. augustus, september, *oktober*, november
3. ochtend, *middag*, avond, nacht
4. *donderdag*, vrijdag, zaterdag, zondag
5. vandaag, morgen, *overmorgen*, over drie dagen
6. zeventien, *achttien*, negentien, twintig
7. lente, zomer, herfst, *winter*
8. twintig, dertig, *veertig*, vijftig
9. *‘s ochtends*, ‘s middags, ‘s avonds
10. vandaag, gisteren, *eergisteren*, drie dagen geleden

*Antwoorden opdracht 3:*
1. De wasmachine is *goedkoper* dan de televisie.
2. Het boek is *goedkoper* dan de stofzuiger.
3. Het boek is *even duur* als de handschoenen.
4. De handschoenen zijn *goedkoper* dan de zwarte stropdas.
5. De rok is *duurder* dan de zwarte stropdas.
6. De stofzuiger is *goedkoper* dan de rode jas.
7. De televisie is *duurder* dan de wasmachine.
8. De zwarte stropdas is *duurder* dan het boek.

*Voorbeeldantwoorden opdracht 4:*
1. Bloemen vind ik mooi.
2. De postbode bezorgt de post.
3. Het is jammer dat ik mijn vrienden niet kon uitnodigen op mijn verjaardag.
4. Het konijn heeft een mooie vacht.
5. Door mijn huiswerk te doen, leer ik nieuwe woorden.
6. De koning viert zijn verjaardag.

7. Op de computer zoek ik naar een nieuwe telefoon.
8. Ik schrijf veel om mijn handschrift te verbeteren.
9. Ik sta buiten in de regen.
10. Mijn huis heeft een kleine woonkamer.

LES 21
Antwoorden:
Antwoorden opdracht 1:
1 Het beest
2. Het huis
3 Het antibioticum
4 De deur
5 De bloem
6 De appel
7 Het nationalisme
8 Het appeltje
9 Het boek
10 Het bord
11 De pen
12 Het ontbijt
13 De tafel
14 Het glas

*Opdracht 2:*
Persoonlijke antwoorden van de cursist. Bijvoorbeeld:
2. Het boek is hoekig. De bladzijden zijn geel. Ik vind het een lelijk boek.
3. De lamp is nieuw. Het glas is wit. Ik vind het een lelijke lamp.
4. De telefoon is oud. De hoorn is zwart. Ik vind het een mooie telefoon.
5. De spiegel is rond. De lijst is geel. Ik vind het een lelijke spiegel.
6. De televisie is oud. De behuizing is bruin. Ik vind het een lelijke tv.
7. De vaas is groen. De tak is zwart. Ik vind het een mooie vaas.
8. De koffer is bruin. Het hengsel is grijs. Ik vind het een lelijke koffer.
9. De stoel is oud. De bekleding is oranje. Ik vind het een mooie stoel.

*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:*
Vraag 1:
Wat betekent "ik ben te voet"?
*1 Het betekent dat mevrouw lopend naar het station zal gaan*
Vraag 2:
Hoe vaak moet mevrouw rechtsaf of linksaf gaan?

*4 Eenmaal rechtsaf, eenmaal linksaf*
Vraag 3:
Waar kan mevrouw veilig oversteken?
*3 Op een zebrapad*
Vraag 4:
Waar bevindt zich een bloemenwinkel?
*1 Op de hoek, tegenover het treinstation*
Vraag 5:
Waar kan mevrouw een bus nemen?
*1 Aan de overkant van het plein*

LES 22
Antwoorden
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* dat lukte niet.
4. Het werd dus 3 uur, *en* nu lig ik in bed.
5. Ik kan de hele dag blijven liggen, *want* het is zondag.
6. *Maar* na 2 uur liggen sta ik toch maar op.
7. Ik wil me douchen, *maar* het water blijft koud.
8. De geiser doet het niet, *omdat* ik geen gas meer krijg.
9. Ik doe het licht aan, *maar* het blijft donker.
10. Ik krijg ook geen elektriciteit meer, *want* ik heb de rekening al een half jaar niet 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* ga naar mijn vriendin, *want* bij haar is het lekker warm en gezellig.
14. Ik neem me voor *om* morgen mijn leven te beteren.

Opdracht 2:
1. *koud* water.
2. Een *bruin* paard.

3. De *losse* tand.
4. Een *grijze* muis.
5. De *scheve* toren.
6. *Gaar* vlees.
7. De *vieze* theedoek.
8. Een *dove* man.
9. Een *doffe* knal.
10. Het *felle* licht.

Opdracht 3:
1. *B) De gassen die achter uit auto’s en bussen komen.*
2. *A) Ze maken de lucht op veel plaatsen vies en ze zijn ongezond.*
3. *B) Een schone auto kopen.*
4. *A) Op normale wegen buiten de stad en op een paar snelwegen dichtbij een grote stad.*
5. *C) antwoord A en B zijn allebei goed.*
6. *C) Een boete.*

Opdracht 4:
Op deze afbeelding zien we mensen in roeiboten op een rivier.
Het is duidelijk herfst, want de bomen zijn kaal en de bladeren drijven in de rivier.
In de voorste boot zitten een man en een vrouw.
De vrouw roeit en de man speelt gitaar.
Hun boot lijkt in de top van een boom te zitten.

LES 23
Antwoorden
Antwoorden opdracht 1:
1. Wanneer gaan wij een nieuwe bank kopen?
2. Ik vind het leuk om te sporten.
3. Wat vind jij van de kleur geel?
4. Kijk jij naar de tv of luister jij naar de radio?
5. Wat is jouw mening over kunst?
6. Zij lezen in hun boek.

7. Ik ging vorige maand met mijn broer en zus winkelen in Utrecht.
8. Ik heb twee nieuwe broeken gekocht in de kledingwinkel.
9. Waarom moeten we een winkelwagen gebruiken in de supermarkt?
10. We gebruiken een winkelwagen zodat we genoeg afstand kunnen houden van elkaar.

Antwoorden opdracht 2:
Op deze foto zien we een enorme menigte op een grasveld.
Er zijn veel mensen op de foto die iets oranjes dragen: het is koningsdag.
Het lijkt een grote markt te zijn waar de mensen hun oude spullen verkopen.
Rechts van het midden houdt een meisje een gitaar vast.
Op de voorgrond staat een vrouw die een kledingstuk bekijkt.

Antwoorden opdracht 4:
1. Lopen. Ik loop, jij/zij/hij loopt, wij/zij/jullie lopen.
2. Zien. Ik zie, jij/zij/hij ziet, wij/zij/jullie zien.
3. Zijn. Ik ben, jij bent, zij/hij is, wij/zij/jullie zijn.
4. Dansen. Ik dans, jij/zij/hij danst, wij/zij/jullie dansen.
5. Typen. Ik typ, jij/zij/hij typt, wij/zij/jullie typen.
6. Spreken. Ik spreek, jij/zij/hij spreekt, wij/zij/jullie spreken.
7. Kijken. Ik kijk, jij/zij/hij kijkt, wij/zij/jullie kijken.
8. Worden. Ik word, jij/zij/hij wordt, wij/zij/jullie worden.
9. Praten. Ik praat, jij/zij/hij praat, wij/zij/jullie praten.
10. Zingen. Ik zing, jij/zij/hij zingt, wij/zij/jullie zingen.

LES 24
Antwoorden
Opdracht 1:
vraag 1:

Wie zijn op vakantie in Rotterdam?
4 Aisha en Mohammed
vraag 2:
Hoe heet de broer van Aisha?
3 Ali
vraag 3:

Waar staat de grootste moskee van Nederland?
3 In de Feijenoord wijk in Rotterdam
vraag 4:
Wat is Feijenoord?
2 Een Rotterdamse voetbalclub
vraag 5:
Hoe heten de kinderen van Mohammed en Sonja?
2 Sara, Dennis en Mariam

Opdracht 2:
1. Afscheid
2. Batterij
3. Arbeid
4. Feit
5. Eiland
6. Galerij
7. Heilig
8. Kozijn
9. Kwijt
10. Lijst
11. Leiding
12. De maand mei
13. Mandarijn
14. Olijf
15. Pleister

Opdracht 3:
Schrijf het werkwoord in de juist vorm
1. Ik *ga* naar de supermarkt. (gaan)
2. Mijn ouders *maken* een nieuwe tafel. (maken)
3. Jij *kan* morgen naar school. (kunnen)
4. Het kind *geeft* een stoel aan de vader (geven)
5. U *bent* de man van mijn zusje (zijn)
6. Hij *gaat* om tien over half vijf voetballen. (gaan)

7. De broer en zus *moeten*op zondagochtend werken (moeten)
8. *Maak* jij morgen brood en soep? (maken)
9. De tante *krijgt* een tafel van de dochter. (krijgen)
10. *Wil* jij morgenmiddag naar de winkel gaan?(willen)
11. De groene tafel *is* mooi en groot. (zijn)
12. *Willen* jullie in het weekend naar de stad Utrecht gaan?(willen)

Opdracht 4:
Beste baas,
Graag zou ik de komende drie dagen vrij nemen.
Een familielid van mij is ziek en is opgenomen in het ziekenhuis.
Er is de komende tijd niemand die op de kinderen kan passen.
Ik weet dat er voldoende mensen op kantoor zijn en dat het daarom geen probleem is.
Omdat je bijna niet op kantoor bent, laat ik het je zo weten.
Met vriendelijke groet,
Karel

LES 25
Opdracht 1:
1. *B) een mooie voordracht*
2. *C) Arnon Grunberg*
3. *A) herdenken*
4. *A) herdenken*
5. *C) Arnon Grunberg*
6. *B) sommige rechtse politici*
Opdracht 2:
1. De rechter *heeft* de verdachte *veroordeeld*.
2. Zij *hebben* in een supermarkt *gewerkt*.
3. Het gras *is* deze week hard *gegroeid*.
4. De kinderen *hebben* veel lawaai *gemaakt*.
5. Op de markt *heeft* Anna een pond kaas *gekocht*.
6. De vruchten *zijn* van de boom *gevallen*.
7. De pokerspeler *heeft* zijn inzet *verdubbeld*.
8. De veerboot *is* naar Terschelling *vertrokken*.
9. De wijnboer *heeft* de druiven *geoogst*.
10. De arts *heeft* de patiënt *behandeld*.
11. Dat *is* niet meer *gebeurd*.

12. De boer *heeft* zijn akker *besproeid*.
Opdracht 3:
1. Het is hier *niet* warm.
2. Deze fiets is *niet* te koop.
3. Ik vind dat *geen* goed besluit.
4. In Suriname mogen mensen vanwege corona 's avonds *niet* naar buiten.
5. Bas wil *geen* suiker in zijn thee.
6. Ik ga *niet* met je mee.
7. Zij hebben *niet* veel geld.
8. Dit is *geen* mooie trui.
9. Zij heeft nog *geen* plannen voor het weekend.
10. Ik ga *niet* elk jaar op vakantie.
11. Er gaat *geen* trein meer naar Visvliet.
Opdracht 4:
1. *C) A en B zijn allebei goed.*
2. *B) Ze kruipen in de grond.*
3. *C) Het wordt kouder en er is minder zonlicht.*
4. *B) Ze gebruiken de stand van de zon en de richting van de wind.*
5. *B) Nee, want ze kunnen dan niet eten.*
6. *A) Nee, als het nog warm is blijven ze langer in Nederland.*
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Antwoorden opdracht 1:
Dit is een kleurige afbeelding van een olifant.
Hij lijkt door middel van vele ballonnen in de lucht te zweven.
Alle ballonnen tezamen hebben de vorm van een heteluchtballon.
Ook de olifant is gekleurd.
Als je goed kijkt, dan zie je dat de olifant tussen de wolken zweeft.

Antwoorden opdracht 2:
1. Lies *heeft* zin in patat.
Vraagzin: *Heeft* Lies zin in patat?
Tijd: Lies *had* zin in patat.
Aantal: Lies en Ali *hebben* zin in patat.
2. Opa en oma *kijken* televisie.
Vraagzin: *Kijken* opa en oma televisie?
Tijd: Opa en oma *keken* televisie.
Aantal: Opa *kijkt* televisie.

3. Morgen *vertrek* ik op reis.
Vraagzin: *Vertrek* ik morgen op reis?
Tijd: Gisteren *vertrok* ik op reis.
Aantal: Morgen *vertrekken* wij op reis.
4. Wij *gingen* naar de bioscoop.
Vraagzin: *Gingen* wij naar de bioscoop?
Tijd: Wij *gaan* naar de bioscoop.
Aantal: Ik *ging* naar de bioscoop.
5. Ik *moet* mijn huiswerk nog maken.
Vraagzin: *Moet* ik mijn huiswerk nog maken?
Tijd: Ik *moest* mijn huiswerk nog maken.
Aantal: Wij *moeten* ons huiswerk nog maken.
6. Morgen *gaan* wij samen sporten.
Vraagzin: *Gaan* wij morgen samen sporten?
Tijd: Gisteren *gingen* wij samen sporten.
Aantal: Morgen *ga* ik sporten.
7. Het werk *is* klaar.
Vraagzin: *Is* het werk klaar?
Tijd: Het werk *was* klaar.
Aantal: De werkjes *zijn* klaar.
8. Daar *lust* hij wel meer van.
Vraagzin: *Lust* hij daar wel meer van?
Tijd: Daar *lustte* hij wel meer van.
Aantal: Daar *lusten* zij wel meer van.
9. Mijn buurman *heeft* gisteren de planten water gegeven.
Vraagzin: *Heeft* mijn buurman gisteren de planten water gegeven?
Tijd: Mijn buurman *had* gisteren de planten water gegeven.
Aantal: Mijn buurman en buurvrouw *hebben* gisteren de planten water gegeven.
10. Waarom *schijnt* de zon niet meer?
Vraagzin: *Schijnt* de zon niet meer?
Tijd: Waarom *scheen* de zon niet meer?
Aantal: Waarom *schijnen* zij niet meer?

Antwoorden opdracht 3:
1. *Lies* heeft zin in patat.
De persoonsvorm is *heeft*. Wie of wat heeft zin in patat? > Lies
Onderwerp: Lies
2. *Opa en oma* kijken televisie.
De persoonsvorm is *kijken*. Wie of wat kijken televisie? > Opa en oma
Onderwerp: opa en oma
3. Morgen vertrek *ik* op reis.
De persoonsvorm is *vertrek*. Wie of wat vertrekt morgen op reis? > Ik
Onderwerp: ik
4. *Wij* gingen naar de bioscoop.
De persoonsvorm is *gingen*. Wie of wat gingen naar de bioscoop? > Wij
Onderwerp: wij
5. *Ik* moet mijn huiswerk nog maken.
De persoonsvorm is *moet*. Wie of wat moet morgen mijn huiswerk nog maken? > Ik
Onderwerp: Ik
6. Morgen gaan *wij* samen sporten.
De persoonsvorm is *gaan*. Wie of wat gaan morgen samen sporten? > Wij
Onderwerp: wij
7. *Het werk* is klaar.
De persoonsvorm is *is*. Wie of wat is klaar? > Het werk
Onderwerp: het werk
8. Daar lust *hij* wel meer van.
De persoonsvorm is *lust*. Wie of wat lust daar wel meer van? > Hij
Onderwerp: hij
9. *Mijn buurman* heeft gisteren de planten water gegeven.
De persoonsvorm is *heeft*. Wie of wat heeft gisteren de planten water gegeven? > Mijn
buurman
Onderwerp: mijn buurman
10. Waarom schijnt *de zon* niet meer?

De persoonsvorm is *schijnt*. Wie of wat schijnt niet meer? > De zon
Onderwerp: de zon

Wil jij zelf meer oefenen? Op de website https://oefenen.nl/programma/soort/taal kan jij meer
oefenen met *taal*. Je kan gratis een account aanmaken.

LES 27
Antwoorden:
Opdracht 1

1. Hoe moeten Martin, Marieke en Gianluca lopen naar het café?
B. Eerst rechtdoor, 2e straat naar links en dan meteen naar rechts

2. Waarom is het niet druk in het café?
A. Veel mensen zitten in het voetbal stadion

3. Welke clubs spelen vanavond tegen elkaar?
B. Ajax thuis- Tegen AC Milaan

4. Waarom vind Mariek het raar dat Gianluca voor Ajax is?
Hij komt oorspronkelijk uit Milaan. Ze had dus verwacht dat hij voor AC Milaan zou zijn.

5. Voor welke club is Marieke?
Marieke is voor AC Milaan. Want zij komt uit de stad Rotterdam. Ze is eigenlijk voor de Rotterdamse
voetbalclub Feyenoord.

Opdracht 2:
Beste Juf Ank,
Mijn naam is Pieter, vader van Marieke. Op vrijdag 22 mei moet Marieke
om 15:00 bij de tandarts wezen. Omdat ik en mijn vrouw beiden aan het werk
zijn, wordt Marieke om 14:30 opgehaald door haar oma. Kunt u ervoor zorgen
dat ze op tijd klaar staat om te vertrekken?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Pieter

Opdracht 3
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 5: EXTRA OPDRACHT
1.B
2.A
3.A
4.A
5.A
6. A
7. A

LES 28
Opdracht 1:
1. De hond blaft.
blaft = G
de hond = O
2. Het bloed is gestold.
is gestold = G
het bloed = O
3. De bloemen staan in een vaas.
staan = G
de bloemen = O
4. De stenen zijn van de berg gevallen.
zijn gevallen = G
de stenen = O
5. De vlinders vliegen door de tuin.
vliegen = G
de vlinders = O
6. Er zwemmen grote vissen in deze vijver.
zwemmen = G

grote vissen = O
7. Het schip is gezonken.
is gezonken = G
het schip = O
8. De kinderen spelen op het plein.
spelen = G
de kinderen = O
9. Hij werkt in een bakkerij.
werkt = G
hij = O
10. De worm kroop door het gras.
kroop = G
de worm = O
Opdracht 2:
1. Marieke heeft een huis.
heeft = G
Marieke = O
een huis = LV
2. De kat besloop het vogeltje.
besloop = G
de kat = O
het vogeltje = LV
3. Joost heeft de aardappels geschild.
heeft geschild = G
Joost = O
de aardappels = LV
4. Vader snijdt het brood in de keuken.
snijdt = G
Vader = O
het brood = LV
5. De inbreker heeft mijn spullen gestolen.
heeft gestolen = G

de inbreker = O
mijn spullen = LV
6. De politie weigerde ons de toegang.
weigerde = G
de politie = O
de toegang = LV
7. De eekhoorns verzamelen de nootjes voor in de winter.
verzamelen = G
de eekhoorns = O
de nootjes = LV
8. Toeristen gooien hier een muntje in de fontein.
gooien = G
toeristen = O
een muntje = LV
9. De schilder heeft onze kozijnen geschilderd.
heeft geschilderd = G
de schilder = O
onze kozijnen = LV
10. Ik heb hun de boodschappen gegeven.
heb gegeven = G
ik = O
de boodschappen = LV
Opdracht 3:
1. *Zij* draagt een mooie jas.
2. Anna heeft een brief aan *ons* gestuurd.
3. De wesp heeft *mij* gestoken.
4. *Ik* zal *jou* morgen om vijf uur wekken.
5. Mogen *wij* met *jou* meerijden?
6. Karel heeft *hen* gezien.
7. *Jij* schonk een kop thee voor *hem* in.
8. Gaat *u* dat aan *hen* vertellen?
9. *Jullie* kwamen bij *ons* op bezoek.
0. *Hij* hielp *mij*.
Opdracht 4: Een beschrijving zou kunnen zijn:

De afbeelding laat kinderen zien die in bed liggen.
Eentje wijst naar een ander die op zijn bed aan het springen is.
Het dekbed van de bedden heeft een landschapspatroon.
Dat gaat in de afbeelding over in een landschap.
Een meisje lijkt boven dat landschap en een vliegtuig te vliegen.

LES 29
*Antwoorden opdracht 2:*
1. Wat wil Rutte ten eerste benadrukken? (vanaf minuut 0:56)
Antwoord: *De ruimte die er nu is hebben we met elkaar verdient door de regels na te
leven.*
2. Aan welke regels moeten we ons houden? Noem er zo veel mogelijk op! (van minuut 1:35
tot 2:02)
Antwoord: *Bij verkoudheidsklachten blijven we thuis. Bij benauwdheid en of koorts blijven
ook onze huisgenoten thuis. We werken zoveel mogelijk thuis. We houden anderhalve meter
afstand. We vermijden drukte. We wassen onze handen. We hoesten en niezen in onze
elleboog. We gebruiken papieren zakdoekjes. We schudden geen handen.*
3. Als we te snel gaan met de versoepelingen kan er een tweede ‘lock down’ komen. Mark
Rutte zegt dat dit slecht is voor iets. Waar is dit slecht voor? (vanaf minuut 3:20)
Antwoord: *Dat is slecht voor onze economie.*
4. Per 1 juni zijn samenkomsten voor een deel weer toegestaan. Hoeveel gasten mogen
bioscoopzalen, theaterzalen, restaurants en cafés ontvangen? (vanaf minuut 4:06)
Antwoord: *Dertig (30) gasten.*
5. Welke sector blijft wel gesloten? (vanaf minuut 4:47)
Antwoord: *De sportscholen.*
6. Mogen feestcafés, discotheken en clubs vanaf 1 juni weer open of moeten die gesloten
blijven? (vanaf 5:40)
Antwoord: *Die moeten voorlopig gesloten blijven.*
7. Mogen alle leerlingen op de middelbare scholen tegelijkertijd op school zijn? (vanaf
minuut 7:40)
Antwoord: *Nee, dat mag niet.*
8. Tot wie wil Mark Rutte zich vandaag speciaal richten? (Vanaf minuut 10:09)
Antwoord: *Tot de kinderen en jongeren in Nederland.*

*Antwoorden opdracht 4:*
1. Mijn zus woont in Utrecht.
*Ja/nee-vraag: 1. Woont mijn zus in Utrecht?*
*Vraagwoord: 1. Wie woont in Utrecht?*
2. De dief jat al het geld uit de kassa.
*Ja/nee-vraag: 2. Jat de dief al het geld uit de kassa?*
*Vraagwoord: 2. Wie jat al het geld uit de kassa?*
3. De oude man leest de krant.
*Ja/nee-vraag: 3. Leest de oude man de krant?*
*Vraagwoord: 3. Wie leest de krant?*
4. Jij hebt de planten al water gegeven.
*Ja/nee-vraag: 4. Heb jij de planten al water gegeven?*
*Vraagwoord: 4. Wie heeft de planten al water gegeven?*
5. Mijn moeder kookt altijd heel lekker.
*Ja/nee-vraag: 5. Kookt mijn moeder altijd heel lekker?*
*Vraagwoord: 5. Wie kookt altijd heel lekker?*
6. Wij dansen al sinds 5 jaar.
*Ja/nee-vraag: 6. Dansen wij al sinds 5 jaar?*
*Vraagwoord: 6. Wie dansen al sinds 5 jaar?*
7. Jij moet uitkijken bij het oversteken.
*Ja/nee-vraag: 7. Moet jij uitkijken bij het oversteken?*
*Vraagwoord: 7. Wie moet uitkijken bij het oversteken?*
8. De winkel sluit om tien uur in de avond.
*Ja/nee-vraag: 8. Sluit de winkel om tien uur in de avond?*
*Vraagwoord: 8. Wat sluit om tien uur in de avond?*

LES 30
ANTWOORDEN

*Opdracht 1*
1. Wat betekent “ze” (1)?
Katten
2. Wat betekent daar(1)?
In Nieuw- Guinea
3. Wat betekent ze (2)?
Nieuwe dieren

4. Wat betekent daar(2)?
A. In de jungle
5. Wat betekent er?
A. In de jungle
6. Wat betekent dat?
A. Dat de paradijsvogel ontdekt is
*Opdracht 2*
1. Gaat het goed met de man?
B. Nee, het gaat heel slecht
2. Wat staat er op de gang?
B. Lege flessen
3. Wat gaat verkeerd?
A. Alles
*Opdracht 4*

LES 31
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.
Opdracht 2:
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.
_ook goed is:_ Het kind is bang *van* 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.
Opdracht 3:
1. *B) In Azië.*
2. *C) De Mount Everest.*
3. *A) Het is daar te koud.*
4. *C) Laag op de berg.*
5. *B) Als je steile bergen of bergen met veel rotsen wilt beklimmen.*
6. *C) Als je te snel omhoog gaat en boven de 2000 meter komt.*
7. *B) 320 meter.*
Opdracht 4: Voorbeeldbeschrijving:
Op de afbeelding staan twee vrouwen bij een rivier.
Naast hen zit een hondje op de grond en staat een ezel.
Ook hebben ze een paar manden met wat spullen erin bij zich.
In de verte zien we iemand die op de rivier aan het varen is.
Aan de andere kant van de rivier staat een huis.

LES 31
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)_.

Antwoorden opdracht 2:

1. Dit zijn de kinderen *van* Peter en Guus.
2. Peter en Guus komen *naar* Amsterdam.
3. Ze wonen nu *in* Den Haag.
4. Guus doet veel *aan* sport.
5. Peter staat *voor* het huis.
6. Ik ben verliefd *op* Anna.
7. Morgen ga ik *naar* Utrecht.
8. Mijn boeken staan *in* de kast.
9. De tas ligt *in* de auto.
10. Ik ben *van* de fiets gevallen.
Antwoorden opdracht 4:
1. Huilen - Lachen
2. Mooi - Lelijk
3. Aardig - Onaardig
4. Lang - Kort
5. Dik - Dun
6. Lekker - Vies
7. Altijd - Nooit
8. Zwart - Wit
9. Dag - Nacht
10. Hoog - Laag
11. Beneden - Boven
12. Open - Dicht

LES 33
*ANTWOORDEN*
De vragen
Opdracht 1
1. Wat zegt de tekst over de temperatuur in Nederland?
A. Het is niet vaak erg koud, en ook niet vaak erg warm
2. Wat is waar?
A. Het regent in Nederland maar 8% van de tijd
3. Wat is er veranderd aan het weer in Nederland?
A. Het is warmer geworden en er is meer regen
4. Wat is waar?
A. Als het regent, regent het vaak harder

5. Waar is straks misschien te weinig water en voedsel?
A. In Noord- Afrika
6. Waarom kunnen Nederland en Bangladesh problemen krijgen als het ijs op de wereld smelt?
Doordat het ijs op de wereld sneller smelt en in de zee komt, wordt de zee hoger. Bangaldesh en
Nederland liggen laag aan de zee.
Opdracht 2

1. Wat eet de man het liefst, bonen of brie?
Geen bonen en ook geen brie, hij eet liever wat Marie kookt
2. Wanneer voelt de man zich goed?
Als Marie kookt
3. Zet de woorden op de goed plaats
Als *hier* een pot met bonen staat,
En *daar* een pot met brie,
*Dan* laat ik brie en bonen staan,
En *haal* ik mijn Marie.
Opdracht 3:
1: Ik ben gisteren niet thuis gebleven (blijven).
2: Mijn vrienden hebben me om half negen opgehaald. (ophalen)
3: Ze waren helemaal naar Eindhoven gefietst (fietsen).
4: We zijn daarna naar de disco gegaan (gaan).
5: Ik heb gisteren in de disco gedanst (dansen)
6: Ik heb mijn spullen verhuist (verhuizen).
7: Vorige week had ik de kaartjes al gekocht. (kopen)
8: De kaartjes voor deze disco zijn namelijk snel uitverkocht (uitverkopen).
9: Voor de kaartjes heb ik een maand gespaard (sparen).
10: Het was veel werk, maar ik had er ook hard voor gewerkt. (werken).
11: Ik heb gisteren erg genoten (genieten) op mijn trouwdag.
12: Ik ben gelukkig niet gestruikeld (struikelen)!
13: Ik ben wel tegen een van de gasten gebotst (botsen).
14: Die gast was gewoon doorgelopen (doorlopen).
15: Ik heb hem nog gezocht(zoeken).
16: Ik was namelijk nogal geschrokken (schrikken).
17: Ik was namelijk best hard gevallen (vallen).
18: En dat moet hij hebben geweten (weten).
19: Gelukkig heb ik hem herkend (herkennen)!
20: Diezelfde avond heb ik hem nog een brief geschreven (schrijven).

--1: (bellen) Wij belden onze oma om te feliciteren.
2: (dromen)Droomde jij van leuke cadeaus?
3: (leren) Gisteren leerden wij nieuwe sommen.
4: (rennen) De kinderen renden de school uit.
5: (spelen) De bejaarden speelden een kaartspelletje.
6: (wonen) Mijn nichtje woonde in Australië.
7: (bakken) De prinses bakte graag pannenkoeken.
8: (knippen) Gisteren knipte ik het haar van mijn zusje.
9: (koken) Mijn moeder kookte het liefst voor veel mensen.
10: (maken) De kunstenaars maakte een prachtig beeld.
11: (stoppen) De keeper stopte alle penalty's.
12: (wensen) Ik wenste jou het allerbeste.
13: (lopen) Liepen jullie mee naar het winkelcentrum?
14: (slapen) De baby sliep meestal heel lang.
15: (trekken) De olifanten trokken de zware bomen.
16: (vallen) Wij vielen niet op tussen al die kinderen.
17: (vangen) Ving je vader je op toen je viel?
18: (helpen) Mijn broer hielp mij altijd met mijn huiswerk.
19: (bedenken) Het jongetje bedacht een slimme oplossing.
20: (bezoeken) Vroeger bezochten wij mijn lieve tante heel vaak.
21: (kopen) De bedelaar kocht brood toen hij geld had.
22: (verdenken) Gisteren verdacht de politie mijn vriend van diefstal.
23: (verkopen) Verkocht jij die mooie auto aan hem?
24: (zeggen) Het meisje zei dat ze naar het feest kwam.

EXTRA OPDRACHT

LES 34
Opdracht 1:
1. Ik heb het warm, *omdat* ik in de zon zit.
2. Klaas kan niet komen, *want* hij is ziek.
3. *Hoewel* ik een kaartje heb voor het concert, kan ik er toch niet heen.
4. Het concert is afgelast, *omdat* er corona heerst.
5. Anna bestelde een biertje, *maar* kreeg een glas wijn.
6. De voetballer maakte een harde overtreding, *zodat* hij rood kreeg.
7. Ik zie niks, *want* het is donker.
8. Ik heb dat gezegd, *hoewel* ik het niet meende.
9. Zij wilde naar binnen, *maar* de deur zat op slot.
10. Ik draag een jas, *omdat* het koud is.

Opdracht 2:
1. *C. Betrapt worden, gesnapt worden.*
2. *H. Een afwachtende houding aannemen.*
3. *E. Niet meer onder controle te brengen zijn.*
4. *F. Iets verpesten, de plannen dwarsbomen.*
5. *J. Goede voortgang boeken.*
6. *D. Een probleem totaal verkeerd aanpakken.*
7. *B. Er niets van begrijpen.*
8. *A. Een overtreding niet bestraffen.*
9. *G. Minder hoge eisen stellen; compromissen (schikkingen) proberen te sluiten.*
10. *I. Een kans missen. Pech hebben.*
Opdracht 3:
1. *C) Een componist uit Oostenrijk.*
2. *A) In dat jaar is het 250 jaar geleden dat hij geboren werd.*
3. *A) In Salzburg.*
4. *A) Iemand die muziek schrijft.*
5. *B) Hij speelde al overal in Europa piano toen hij pas 6 jaar was.*
6. *A) Hij had schulden en hij werd ziek.*
7. *B) In Wenen.*
8. *A) Verdrietig en somber.*
Opdracht 4: Voorbeeldbeschrijving:
Op dit schilderij zien we vele mensen aan een lange tafel zitten.
Ze zijn aan het eten.
Op de voorgrond zien we twee mannen die borden pap aan het uitdelen zijn.
Ook staan er mensen muziek te maken voor de mensen aan tafel.
Een kindje met een pet met een veer zit op de grond en steekt een vinger in zijn mond.

LES 35
Antwoorden opdracht 1:
1. Ik *ga* naar de winkel.
2. Mijn ouders *zingen* tijdens het koken.
3. Jij *kunt* morgen naar school.
4. Het kind *geeft* een stoel aan de vader.

5. Hij *pakt*. de tas van de grond.
6. Hij *gaat*. om tien over half vijf voetballen.
7. De broer en de zus *moeten* op zondagochtend werken.
8. *Maak* jij morgen brood en soep?
9. De tante *krijgt* een tafel van de dochter.
10. Mijn vriendin *bakt* een taart.

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. Zingen - zong - gezongen
2. Eten - at - gegeten
3. Drinken - dronk - gedronken
4. Doen - deed - gedaan
5. Kijken - keek - gekeken
6. Schrijven - schreef - geschreven
7. Gaan - ging - gegaan
8. Zitten - zat - gezeten
9. Liggen - lag - gelegen
10. Slapen - sliep - geslapen
11. Rijden - reed - gereden
12. Zwemmen - zwom - gezwommen
13. Springen - sprong - gesprongen

Mogelijk antwoord bij opdracht 4:
Op de eerste afbeelding zie ik een klassiek schilderij. Ik zie een boom, blauwe lucht, een
berg en mensen op het gras zitten. Deze afbeelding is wat donkerder dan de andere
afbeelding. Op de tweede afbeelding zie ik namelijk veel gekleurde bloemen. Het zijn
eigenlijk allemaal geverfde kleurtjes op een doek, maar het lijken bloemen. Ik vind deze
afbeelding mooier omdat ik vrolijk word van alle kleuren.

LES 36
*Antwoorden opdracht 1*
1. Wat voor dier is een oehoe?
De oehoe is een vogel.

2. Waarom is dit natuurfenomeen zo bijzonder?
De dieren zijn schuw en laten zich normaal amper zien.

3. Wat gebeurde er op 11 april?
Toen kwamen de eieren uit.

4. Hoeveel eieren heeft de oehoe in totaal gelegd?
5 eieren

*Antwoorden opdracht 2*
Voorbeeld antwoord

Dag Chananja

Het is morgen mooi weer.
Zullen we om 3 uur gaan wandelen op het strand?
Dat lijkt me leuk.
Hopelijk tot morgen.
Groetjes,
Thirsa

*Antwoorden opdracht 3*
1. Wat is er aan de hand?
A. Een kind huilt en een oude man wordt boos
B. *Een kind glimlacht en een oude man wordt blij*
C. Een kind en een oude man maken ruzie
2. Wat zegt het kind?
A. *Dat de man al oud is*
B. Dat hij bang is voor de toekomst
C. Dat hij de man stom vindt
3. Zet de woorden op de goede plaats:
Jij bent zo *grijs*, dat zegt een kind.
Je wordt al echt een *ouwe* heer.
De glimlach van een kind dat nog een leven *voor* *zich* heeft.
Met soms wel wat *verdriet*
4. Wat vind jij van het nummer?
Voorbeeld antwoord: Ik vind het een prachtig nummer. Verdrietig en mooi tegelijkertijd.
*Antwoorden opdracht 4*
1. Ik drink veel, want ik heb dorst.
2. Ik eet veel, want ik heb honger.
3. Zij gaat naar school, want zij vindt het leuk om veel te leren.
4. Ik bel het ziekenhuis, want mijn vader ligt daar.
5. Ik bel de tandarts, want ik heb kiespijn.
6. Ik heb een leesbril, want zonder bril zijn de letters zo klein.
7. Hij gaat naar bed, want hij is moe.
8. Ik gebruik het woordenboek, want ik begrijp iets niet.
9. Ik bel de garage want, mijn auto is kapot.
10. Zij gaat naar de slager, want zij heeft vlees nodig.

LES 37
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. Het is een schattig dier. De achtergrond van de foto is oranje.
Mogelijk antwoord bij opdracht 2:
1. Mijn hobby is schrijven.
2. Ja, ik hou heel erg van lezen.

3. In het weekend sport ik en kook ik met vrienden.
4. Met mijn vrienden speel ik altijd bordspellen.
5. Ik zit op voetbal en ik ga twee keer per week naar de sportschool.
Antwoorden opdracht 3:
1. Ik *eet* met mes en vork. (eten)
2. Het schilderij *hangt* aan de muur. (hangen)
3. De televisie *staat* op het nachtkastje. (staan)
4. Hij *neemt* een warm bad. (nemen)
5. Wij *zetten* onze kast in elkaar. (zetten)
6. Jullie *stoppen* de kleren in de kast. (stoppen)
7. De klok *is* rond. (zijn)
8. De man *zet* een bord op tafel. (zetten)
9. Jan *pakt* een mes uit de la. (pakken)
10. Ik *leg* mijn hoofd op het kussen. (leggen)
11. De bank *staat* in de hoek van de kamer. (staan)
Antwoorden opdracht 4:
1. Ik *at* met mes en vork. (eten)
2. Het schilderij *hing* aan de muur. (hangen)
3. De televisie *stond* op het nachtkastje. (staan)
4. Hij *nam* een warm bad. (nemen)
5. Wij *zetten* onze kast in elkaar. (zetten)
6. Jullie *stopten* de kleren in de kast. (stoppen)
7. De klok *was* rond. (zijn)
8. De man *zette* een bord op tafel. (zetten)
9. Jan *pakte* een mes uit de la. (pakken)
10. Ik *legde* mijn hoofd op het kussen. (leggen)
11. De bank *stond* in de hoek van de kamer. (staan)

LES 38
Antwoorden opdracht 1:
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.

Mogelijk antwoord opdracht 2:
Op deze foto zie ik een toren. Het is de Domtoren in Utrecht. Naast de toren staat een kerk.
Ik zie veel huizen om de toren heen staan en ik zie ook een gele hijskraan. Het is bewolkt op
de foto.

Mogelijke antwoorden opdracht 3:
1. Rood: aardbei, appel, tulp
2. Oranje: sinaasappel, mandarijn, wortel
3. Geel: de zon, citroen, zonnebloem
4. Groen: gras, planten, bladeren, broccoli, komkommer
5. Blauw: de lucht, water, blauwe bessen, blauwe druiven
6. Paars: viooltjes, paarse druiven, aubergine, lavendel
Antwoorden opdracht 4:
1. Kwart over tien

2. Half vier
3. Vijf voor half twaalf
4. Tien voor half vijf
5. Vijf voor half vijf
6. Vijf voor half twee
7. Een uur
8. Vijf voor half acht
9. Tien voor half twee
10. Vijf voor half elf
11. Kwart voor elf
12. Kwart over negen

LES 39
Antwoorden
Opdracht 1
1. Wij doen boodschappen.

-

Wij hebben boodschappen gedaan

2. Zij kopen toiletpapier.

-

Zij hebben toiletpapier gekocht

3. Deze man wordt vroeg grijs. -

Deze man is vroeg grijs geworden

4. Paul en ik spreken over ons werk.

Paul en ik hebben over ons werk gesproken

5. Jullie graven een diepe kuil.

Jullie hebben een diepe kuil gegraven

6. Mijn vriendin is bij mij op bezoek.

Mijn vriendin bij mij op bezoek geweest

7. Ik maak een leuke foto.

Ik heb een leuke foto gemaakt

8. Hij blijft al drie weken binnen.

Hij is al drie weken binnen gebleven

9. Ik beloof je niks!

Ik heb je niks beloofd!

10. De film begint om drie uur.

De film is begonnen om drie uur.

Opdracht 2.
1.Vanavond ga ik naar de film. Welke film ga je zien?
2. Wat ga jij morgen doen? Morgen blijf ik thuis.
3.Wanneer moet je naar de tandarts? Ik moet volgende week maandag naar de tandarts.
4.Waarom moeten we binnen blijven? We moeten binnen blijven omdat er Corona in Nederland is.
5.Wat mogen we niet meer doen? We mogen niet te dicht bij elkaar komen.
6.Wie heeft er een toespraak gehouden? Koning Willem-Alexander heeft een toespraak gehouden op
televisie.
7.Wanneer mogen we weer naar onze vrienden gaan? Op 6 april mogen we naar onze vrienden
gaan.
8. Wat vind jij lekker? Ik vind appeltaart heel erg lekker.

9.. Welke maatregelen zijn er genomen door de regering?
10. Wie is de koningin van Nederland?

Opdracht 3.
1. Waar staan de meeste hoge bergen?
C. In Azië
2. Wat is de hoogste berg in de wereld?
C. De Mount Everest
3. Waarom groeien er geen bomen op de toppen van hoge bergen?
B. Het is daar te koud

4. Waar kan je veel planten, bomen, bloemen en dieren zien op hoge bergen?
C. Laag op de berg

5.

Wanneer heb je speciale touwen en schoenen nodig?
C. Als je steile bergen of bergen met veel rotsen wilt beklimmen

6.

Wanneer kan je misselijk worden of hoofdpijn krijgen?
C. Als je te snel omhoog gaat en boven de 2000 meter komt

7. Hoe hoog is de hoogste berg in Nederland?
A. 320 meter

LES 40
ANTWOORDEN
Opdracht 1
Zolang de cursist 5 zinnen in correct Nederlands heeft opgeschreven is de opdracht goed.

Opdracht 2
1. A
2. C
3. B
Opdracht 3
1. Ik maak eten, want ik heb honger.
2. Ik studeer geneeskunde, omdat ik dokter wil worden.
3. Ik koop een cadeautje, want mijn broertje is morgen jarig.
4. Hij maakt de keuken schoon, omdat de keuken erg vies is.
5. Ik kook elke dag, want ik houd van koken.
6. Zij gaat naar school, omdat zij snel Nederlands wil leren.
7. Wij zitten in de tuin, want het is lekker weer.
8. Hij gaat op bezoek bij zijn vriend, omdat hij hem lang niet heeft gezien.
Opdracht 4
1. Het kameeltje is geboren in de dierentuin in Amersfoort
2. Een kameel is 13 maanden zwanger
3. Het kameeltje heeft leren lopen met hulp van de andere kamelen

LES 41
Antwoorden opdracht 1:

1. Mick was de *laatste* die naar huis ging.
2. Ik werd voor de *zoveelste* keer gewaarschuwd.
3. Mark woont in het *middelste* huis.
4. Op die school zitten *veel* kinderen.

5. Ik heb *twee* broeken en *vier* shirts.
6. Ik kwam als *eerste* over de finish.
7. Ik heb *vijf* snoepjes gepakt.

8. Ik zie *weinig* mensen in de sportschool.
9. Ben ik de *enige* in de trein?
10. Ik heb *duizend* euro gewonnen.
Antwoorden opdracht 2:
1. _Laatste_ is een *onbepaald rangtelwoord*
2. _Zoveelste_ is een *onbepaald rangtelwoord*
3. _Middelste_ is een *onbepaald rangtelwoord*
4. _Veel_ is een *onbepaald hoofdtelwoord*
5. _Twee_ en _vier_ zijn *bepaalde hoofdtelwoorden*
6. _Eerste_ is een *bepaald rangtelwoord*
7. _Vijf_ is een *bepaald hoofdtelwoord*
8. _Weinig_ is een *onbepaald hoofdtelwoord*
9. _Enige_ is een *onbepaald hoofdtelwoord*
10. _Duizend_ is een *bepaald hoofdtelwoord*
Mogelijk antwoord opdracht 3:
Op deze foto zie ik kunst op een muur. De kunst zit op de muur van een huis. Ik zie allemaal
boeken die in een boekenkast staan. De boeken hebben verschillende kleuren. Ik zie ook
een wereldbol in de kast staan.
Antwoorden opdracht 4:
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

LES 42
Opdracht 1:

1c. 2a. 3b. 4a. 5c. 6b. 7a. 8a. 9b. 10c. 11c. 12b.

Opdracht 2:
1. rode
2. dik
3. natte
4. grote
5. lange

6. gele
7. warme
8. groot
9. platte
10. mooi
Opdracht 3:
1. stuur
2. krijgt, komt
3. Lig
4. houdt
5. leest
6. brandt
7. wil
8. is
9. heeft
10. val
Opdracht 4:
1. De rechter *heeft* de verdachte *veroordeeld*.
2. Zij *hebben* in een supermarkt *gewerkt*.
3. Het gras *is* deze week hard *gegroeid*.
4. De kinderen *hebben* veel lawaai *gemaakt*.
5. Op de markt *heeft* Anna een pond kaas *gekocht*.
6. De vruchten *zijn* van de boom *gevallen*.
7. De pokerspeler *heeft* zijn inzet *verdubbeld*.
8. De veerboot *is* naar Terschelling *vertrokken*.
9. De wijnboer *heeft* de druiven *geoogst*.
10. De arts *heeft* de patiënt *behandeld*.
11. Dat *is* niet meer *gebeurd*.
12. De boer *heeft* zijn akker *besproeid*.

