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Antwoordmodel Herhalingsoefeningen thema 1 t/m 3 
 
Oefening 1 
de bakker: het bruinbrood – de croissant - de krentenbol - het stokbrood – de taart 
de groenteboer: de aardbei - de appel – de ananas - de banaan -  de bloemkool - het boontje - de 
 kers - de mandarijn - de peer - de prei - de sinaasappel – de sla – de spinazie 
de slager: het gehakt – de ham - de salami 
de drogist: de aspirine - de lippenstift – de pleister - de shampoo 
de kledingzaak: de broek – de jas - de jurk– het overhemd – het pak – de rok– de trui 
de schoenenzaak: de laars – de pantoffel – de schoen 
 
Oefening 2 
1. Ik ben vegetariër dus ik eet geen vlees.  
2. Mijn vrouw en ik hebben net een kind gekregen. We zijn nu een gezin.  
3. Welke studie wil jij gaan doen? Biologie of Natuurkunde?  
4. Ik ben geboren in Nederland dus ik ben een Nederlander.  
5. Ik vind sla lekker. Welke groente vind jij lekker?  
6. Mijn zus heeft een tweeling. Haar dochters lijken op elkaar. 
7. Ik woon nu één jaar in Nederland.  
8. Hij moet studeren voor zijn eindexamen.  
9. Ze heeft veel neven en nichten. Ze komt uit een grote familie.  
10. Mijn buurman drinkt bij het eten graag een glaasje bier. 
 
Oefening 3 
1. Met kerstmis ga ik naar mijn ouders. 
2. We wonen in / bij Den Haag. 
3. Gefeliciteerd met je verjaardag! 
4. Ron werkt bij een bank. 
5. Doris is op zoek naar een kamer. 
6. De studenten houden van Nederlandse muziek. 
7. Studeer jij aan de Vrije Universiteit? 
8. Ik kom uit Colombia. 
9. Reist u graag met de trein? 
10. Hij is aan de beurt. 
 
Oefening 5 
1. Morgen gaan we naar Rotterdam. 
2. Heb je een broer of een zus? 
3. Hoe heet u? 
4. Zaterdag komt Sinterklaas. 
5. Welke talen spreken jullie? 
6. Anton en Rob studeren aan de universiteit. 
7. Mijn man werkt bij een bank. 
8. Ik woon in Zeist. 
9. Bent u Nederlander? 
10. De studenten zitten in de kantine. 
11. De les begint om 19.00 uur. 
12. In het weekend dansen we in discotheek Maloe. 
13. Inge geeft vrijdagavond een feestje. 
14. Ik koop een cadeautje voor Erik. 
15. Peter kan niet goed dansen. 
16. Wil je me even helpen? 
17. Jullie moeten naar de docent luisteren. 
18. Hij vindt de broek niet mooi. 
19. Kees loopt naar de kassa. 
20. Mirjam pakt een zak appels en een komkommer. 
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Oefening 6 
1. Het feest is gezellig. 
2. Mijn broer heeft een rode auto. 
3. Goedemiddag, mag ik een lekkere cappuccino? 
4. Mijn opa is oud. 
5. Ze lust geen bruine bolletjes. 
6. Het huis is 40 m2. Het is een klein huis. 
7. Vanavond is er een interessant programma op de televisie. 
8. Een kilo mandarijnen voor 1 euro. Dat is niet duur! 
9. De kinderen dragen een wit T-shirt. 
10.  We hebben een gezellige groep. 
11.  Mark is een goede vriend van mij. 
12.  Rotterdam is een grote stad. 
13.  Vandaag is het een leuke dag. 
14.  Mag ik zes zachte broodjes, alstublieft? 
15.  We hebben in ons dorp een kleine supermarkt. 
16.  De abrikozen zijn nog hard. 
 
Oefening 7 
1. Wil je een koekje bij de koffie? 
2. Als u naar niveau B1 wilt, moet u eerst slagen voor de test.  
3. Jullie mogen / kunnen zes mensen uitnodigen voor het feest.  
4. We moeten nog een afspraak maken. Wanneer kan / wil je komen?  
5. Ik kan op maandag, woensdag en vrijdag een afspraak maken.  
6. Zullen we samen gaan winkelen in Utrecht? 
7. Haar fiets is kapot. Zij moet / wil een nieuwe fiets kopen.  
8. Ik houd van films. Ik wil / moet de nieuwe film met Tom Cruise zien.  
9. Bel je me snel? Ja, dat zal ik doen.  
10. Hij heeft een woordenboek nodig. Mag / Kan hij jouw woordenboek lenen? 
 
Oefening 8 
1. Ik ga morgen bij mijn oma op bezoek. 
2. Bij ons thuis kookt mijn moeder altijd. 
3. Haar broertje gaat niet naar school. 
4. Nathalie woont bij haar pleegouders in Amsterdam. 
5. Zaterdag willen we naar Maastricht gaan. 
6. Om 10.00 uur drinken we koffie bij de buren. 
7. Ik woon niet bij mijn ouders in Rotterdam.  
8. Elke dag gaan we met de trein naar Den Haag.  
9. Maria is nu drie jaar in Nederland.  
10. Hij werkt vier dagen per week bij een supermarkt.  
11. Wil jij een cadeautje voor Edwin kopen?  
12. Ik kom niet uit een grote familie. 
13. Vanavond gaat Joep met een vriend naar de film.  
14. Zaterdag gaan we op vakantie naar Spanje.  
15. Hoeveel kopjes koffie drinkt u per dag?  
16. Elsa gaat donderdagavond met een vriendin winkelen. 
 
Oefening 12 
1. Dag, datum en tijd 
2. Lijstjes, lijstjes en … 
3. Ga shoppen met een gevulde maag 
4. Let op aanbiedingen 
5. Lekker inpakken 
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Oefening 13 
1. A 
2. C 
3. C 
4. B 
 
Oefening 14 
1. B 
2. C 
3. B 
4. A 

 

Antwoorden herhalingsoefeningen thema 4 t/m 6 

 
Oefening 1 

1. d. > 300 stations 

2. b. een extra kaartje kopen en uw fiets in een speciale coupé zetten 

3. Nee, je mag niet je fiets meenemen in de ochtendspits (6.30-9.00 uur).  

4. Ja, in juli en augustus mag je altijd je fiets meenemen in de trein.  

5. Een dagpas kost 6 euro. 

 
Oefening 2 
1. b. een straat met mooie gerestaureerde huizen 
2. c. Amerikaanse en Japanse strips 
3. a. 180 strips  
4. c. Ze zijn zwart-wit en je leest ze van achter naar voren. 
 
 
Oefening 3 
1. b. de ontwerper van de Stadsschouwburg 
2. d. de Douwe Egbertszaal voor 1000 mensen en de Blauwe zaal voor 225 mensen 
3. b. De schouwburg is te klein geworden. 
 
Vocabulaire 
Oefening 4 

de woonkamer: de bank, het bijzettafeltje, de fauteuil, het gordijn, de kast, de lamp, het schilderij, de 
 stoel, de tafel, de televisie 

de keuken: het aanrecht, het fornuis, de gootsteen, de kast, de koelkast, de lamp, de oven, de stoel, de 
 tafel 

de slaapkamer: het bed, het gordijn, de kast, de lamp, het nachtkastje, het schilderij, de stoel, de 
 televisie, de wekker 

de badkamer: het bad, het douchegordijn, de lamp, de wc 
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Oefening 5 

1. Om 10 uur begint het college Frans. 

2. Wanneer ben jij in / naar Nederland gekomen? 

3. Ik ga met / op de fiets naar mijn werk. 

4. De cursist wil met de docent praten over de resultaten van de toets. 

5. De trein vertrekt van spoor 2b. 

6. In het centrum van Nijmegen zijn veel gezellige terrasjes. 

7. Op het plein staat een grote boom. 

8. Doen jullie aan sport? 

9. Rina brengt de kinderen naar school. 

10. Als het mooi weer is, zitten veel mensen op een terras. 

11. Mijn vriend houdt van klassieke muziek. 

12. Komen jullie morgen alstublieft op tijd? 

13. Over een maand hebben we vakantie. 

14. We luisteren ’s ochtends altijd naar de radio. 

 

Oefening 6 
1. De trein naar Amsterdam van 10.20 uur heeft 10 minuten vertraging. 
2. Vrijdagavond draait er een leuke film. Zullen we dan naar de bioscoop gaan? 
3. Ik wil verhuizen naar Utrecht. Ik zoek een geschikte woning. 
4. Hoe laat zullen we afspreken bij het restaurant als we gaan dineren?  
5. Ik parkeer mijn auto altijd voor ons huis. 
6. De schilders moeten de muren en het plafond nog witten. 
7. Vanaf perron 12 vertrekt de intercity naar Enschede.  
8. De zus van mijn vriend houdt van musicals. Morgen gaan we naar het theater.  
9. Wij hebben een mooi uitzicht over de stad. We wonen namelijk op de 10e verdieping. 
10. In de trein controleert de conducteur de kaartjes.  
 
Oefening 7 
1. Een trein rijdt sneller dan een brommer.  
2. Ik ga liever op vakantie naar Spanje dan naar Portugal.  
3. Mijn appartement is kleiner dan jouw huis. 
4. PSV heeft het best(e) gespeeld van alle clubs. Ze zijn kampioen.  
5. In de winter ligt er vaker sneeuw dan in de herfst. 
6. Van alle gebouwen in Rotterdam is het gebouw van Nationale Nederlanden het hoogst(e). 
7. Jij bent sportief, maar ik ben sportiever. Ik sport drie keer per week! 
8. Vandaag is het koud. Het was de koudste dag van de maand.  
9. Een laptop is duurder dan een gewone computer. 
10. Mijn broer is twee jaar ouder dan ik. 
 
Oefening 8 
Voorbeelden: 
Ik wil naar Benidorm omdat het de goedkoopste vakantie is. Ik heb niet zoveel geld. 
Ik wil naar Gran Canaria omdat het hotel direct aan zee ligt. 
Ik wil naar Portugal omdat ik van rust houd. 
 
Oefening 9 
1. Ik vind deze trui hier niet mooi, maar die wel.  
2. Deze  boeken hier zijn saai, maar die daar niet.  
3. Kijk, daar zit een vogel in de boom. Vind je die vogel mooi?  
4. Dit meisje hier op de foto is mijn huisgenote, maar dat meisje daar is mijn buurvrouw.  
5. Dit huis hier lijkt op het huis van mijn oma.  
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Oefening 11 

1. Hebben jullie je huiswerk gemaakt? 

2. We hebben vanochtend niet naar de radio geluisterd. 

3. We hebben de trein van 9.52 uur naar Groningen genomen. 

4. Gisteren is hij met Marian naar de bioscoop gegaan. 

5. Heb je vanmiddag boodschappen gedaan? 

6. Ik heb een kwartier op jullie gewacht. 

7. De vriendinnen hebben in Amsterdam gewinkeld. 

8. Vlakbij het centrum hebben we een leuk huis gezien. 

9. De jongens hebben in het park gevoetbald. 

10. In de pauze heeft Karin koffie gedronken. 

 

Oefening 14 
Andre van Duin – file:  http://www.youtube.com/watch?v=nUysut4fx8Y 
Luister naar het liedje en vul de ontbrekende woorden in. 

 

"Verkeersinformatie.  
Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging.  
Op de weg Groningen-Goes staat een file van vijftien kilometer  
Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van drieëntwintig kilometer."  
 
File.  
'k Zit weer in een file  
Wel zo'n duizend wielen  
netjes op een rij.  
Stil staan.  
Wachten tot we doorgaan  
Mag ik even voor gaan  
want ik wil naar huis  
 
File.  
Oh jongens, wat een file  
Wel meer dan duizend wielen staan  
Hier op een rij  
 
File  
Oh, wat een file  
Vier van die wielen  
Die zijn van mij  
 
Hopen  
Dat het gauw voorbij zal zijn  
In de verte rijdt een trein  
Vliegensvlug naar huis  
 
File 
Oh jongens, wat een file  
Wel meer dan duizend wielen staan  
Hier in de rij  
 
Eindeloos  
Achter een Van Gend en Loos  
Ik blijf kalm, ik word niet boos  
Maar ik wil naar huis  

http://www.youtube.com/watch?v=nUysut4fx8Y
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File  
Oh, wat een file  
Wel duizend wielen  
Staan in een rij  
 
File  
Oh, wat een file  
Vier van die wielen  
Die zijn van mij 

 

 

Antwoorden Herhalingsoefeningen 7-9 
 
Oefening 1 

Gezocht: groepsleider voor dagopvang  

In deze functie ben je groepsleider en verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling 
en verzorging van een groep kinderen in een kinderdagverblijf. Je begeleidt kinderen zowel in 
groepsverband als in individueel opzicht. Daarnaast organiseer je activiteiten gericht op hun 
ontwikkeling.  
 
De ontwikkeling van de kinderen houd je bij en rapporteer je aan leidinggevenden/ouders. Ook 
maak je samen met je collega’s een dagindeling en verdeling van de werkzaamheden en ben je 
medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking/overdracht.  
 
Natuurlijk verricht je hiernaast lichte huishoudelijke werkzaamheden en zorg je voor een schone, 
veilige en hygiënische omgeving voor de kinderen.  
 
Voor het kinderdagverblijf in Amsterdam zoeken we een vaste medewerker voor de dinsdag, 
woensdag en donderdag voor een periode van 3 tot 6 maanden.  
Voor het kinderdagverblijf in Haarlem zoeken we een vaste medewerker voor de donderdag en 
vrijdag. Daarnaast hebben ze op oproepbasis regelmatig medewerkers nodig.  
Voor het kinderdagverblijf in Almere zoeken we een vaste medewerker (parttime/fulltime) voor 
een langere periode.  
 
Wij bieden:  
- een dynamische werkomgeving  
- een vaste (bij)baan  

 
Oefening 2 
1. In de Randstad (tussen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht), Gelderland en Overijssel. 
2. b. Nee, want griep is een virus 
3. haarpijn, spierpijn, pijnlijk borstbeen en hoge koorts. 
4. a. pijnstillers 
5. Lekker in je bed blijven. Je moet goed uitzieken. 
 
Oefening 4 
1. b. 131 op de 100.000 
2. Als meer dan 50 op de 100.000 Nederlands griep heeft en het griepvirus ook in het 

laboratorium wordt aangetroffen. 
3. Als de koorts lang duurt, als de koorts weer stijgt, als u kortademig wordt of als u steeds 

meer moet hoesten 
 
Oefening 5  
1. b. Ja, je slaapt er beter door en het verzacht de symptomen . 
2. a. hoesten, niezen, loopneus 
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Oefening 6 
1. Bij Body Art kan je een tatoeage of piercing laten zetten. 
2. Nee, het moet anatomisch verantwoord zijn. 
3. Ja, ze vinden het heel mooi. 
 
Oefening 7 
1. Er zijn verschillende redenen: laten zien bij welke stam je hoort, nummer voor gevangenen, 
vijanden afschrikken, als teken van adel. 
 
Oefening 8 
1. Ik ben pas getrouwd. Mijn trouwring draag ik om mijn ringvinger. 
2. Iemand die alles van een donkere kant bekijkt, is een pessimist.  
3. Mijn zusje is niet druk. Het is een rustig meisje.  
4. In de krant stond een interessante vacature. Ik denk dat ik ga reageren. 
5. Dit zalfje moet je op de huid smeren.  
6. De tweede vinger aan je hand noemen we de wijsvinger.  
7. De studenten hebben geen zin om huiswerk te maken. Ze zijn lui.  
8. Omdat de studenten geen huiswerk hebben gemaakt, moeten ze hard studeren om een 

voldoende te krijgen.  
9. Ik wil een nieuwe baan. Daarom heb ik gisteren gesolliciteerd.  
10. De docent is altijd positief over de cursisten. Hij is een optimist.  
 
Oefening 9 
1. Haar man is romantisch. Hij steekt ’s avonds altijd een paar kaarsen aan.  
2. Lees de bijsluiter van het medicijn goed door! 
3. Droog je goed na het douchen af! 
4. Na inname van dit medicijn treedt soms huiduitslag op. 
5. Om 11.00 uur kom ik op Utrecht Centraal aan.  
6. Ik wil graag studeren. Ik schrijf me voor de studie natuurkunde in.  
7. Jan belt zijn oma elke zondagmiddag op.  
8. Jullie moeten de zalf dagelijks aanbrengen.  
9. Ik ga vanavond eten in een restaurant. Ik trek mijn mooiste jurk aan.  
10. We stappen bij de halte Schouwburgplein uit. 
11. De studenten zoeken de moeilijke woorden in het woordenboek op. 
12. Vult u het sollicitatieformulier nu meteen in? Dan kunt u nog meedoen met de procedure.  
13. Als mijn moeder gaat slapen, doet ze haar oorbellen uit.  
 
Oefening 11 

1. Deze week voel ik me goed.  
2. Waarom scheer jij je niet? 
3. Veel mensen kunnen zich hun eerste liefde nog goed herinneren.  
4. Jullie verbazen je over de werktijden van collega’s.  
5. Verslaap jij je weleens? 
6. Tom is onzeker. Hij maakt zich zorgen over zijn tentamen.  
7. Mijn zus is heel slordig. Ik erger me aan haar rommel.  
8. Wij zijn de nieuwe cursisten. We melden ons aan de balie.  
9. Hoe vaak was jij je? Ik elke dag.  
10. Ergeren jullie je ook aan egoïstische mensen?  

 
Oefening 12 
1. Waarom is Arnhem een bijzondere stad? 
2. Wat kunnen mensen nog meer doen? 
3. Kom je nog vaak in Arnhem? 
4. Wat weet je nog van jouw tijd in Arnhem? 
5. Waarom woon je niet meer in Arnhem? 
6. Wil je in de toekomst weer in Arnhem wonen? 
 
 


