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Antwoordenmodel 

Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 

 

Oefening 1 

1.  

studiejaar 2007/2008  studiejaar 2008/2009 

255 euro per maand   272 euro per maand 

182.000 studenten   200.000 studenten 

5.800 Nederlandse studenten 7.000 Nederlandse studenten 

15.000 studenten   meer dan 30.000 studenten 

2. zes maanden (een half jaar)  

3. 4,5 maand 

4. vrouw 

5. In het buitenland studeren helpt bij de academische en persoonlijke ontwikkeling van 

studenten en het helpt bij het vinden van werk na hun studie. 

 

Oefening 2 

1. C 

2. B 

3. B 

4. modern toilet, werkkamer, kussens naar keuze, lounge, bubbelbad 

5. In het intakegesprek bespreken we welke problemen de gasten hebben, wat het 

Droombaanhotel kan bieden en hoe ze van waarde kunnen zijn bij een betaalde baan. 

 

Oefening 3 

1. Gisteren heb ik bij garage “Rijklaar”een nieuwe gekocht. 

2. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 

3. Waarom ben je naar Nederland verhuisd? 

4. Hoelang blijft u nog in deze stad wonen? 

5. Vroeger gingen Karin en Peter nooit op vakantie. 
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6. Hoeveel kopjes koffie drink jij per dag? 

7. Hoe kan ik een nieuwe vaan vinden? 

8. Waarom is Steven een week naar het Droombaanhotel geweest? 

9. Hoeveel jaar werk je nu bij dit bedrijf? 

10. Onze vrienden komen regelmatig bij ons eten. 

11. Hij praat veel over zijn ervaringen in Afrika. 

12. Ik wil volgend jaar mijn droom waarmaken. 

13. Willen jullie morgen met ons naar de bioscoop gaan? 

14. Heeft u op uw verjaardag veel cadeaus gehad? 

15. Caroline is niet gelukkig op haar werk. 

 

Oefening 4 

Voorbeelden 

1. Gisteren kwam ik te laat op mijn werk. 

2. Daarna wil ik een paar maanden naar Nieuw Zeeland. 

3. Wil je graag piloot worden? 

4. Nee, ik woon pas een halfjaar in Nederland. 

5. Daarom ben ik op zoek naar een groter huis. 

6. Elke maandag moet ik veel documenten printen en kopiëren. 

7. Ga je binnenkort de vakantie boeken? 

8. Tijdens mijn vakantie heb ik een safari gemaakt. 

9. Kan jij morgen deze brieven versturen? 

10. Morgen heb ik een dagje vrij. 

 

Oefening 5 

1. Op vakantie ontmoette ik veel interessante mensen. We praatten over de verschillen 

en overeenkomsten tussen onze landen. 

2. We vonden dit een goede film. De acteurs speelden hun rol goed en ook de 

filmmuziek was erg mooi.  
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3. Dit jaar verkocht Anne haar huis. Het was te klein en daarom ging zij iets groters 

zoeken. 

4. De winkel weigerde de jas te ruilen. Daarom besloot hij een klachtenbrief te 

schrijven. 

5. De les begon met een bespreking van de gemaakte opdrachten. Vervolgens 

oefenden de cursisten in groepjes met spreken. Daarna schreef de docent het huiswerk 

op het bord. 

6. Dit jaar begonnen we met het waarmaken van onze droom. We kochten een oude 

boerderij in Frankrijk en startten een klein hotel. Het bleek erg succesvol. 

7. Mijn broer hielp me vandaag bij mijn wiskundehuiswerk. Hij maakte met mij de 

opdrachten en hij gaf me tips om zelf sommen op te lossen. 

8. Deze winter viel er heel veel sneeuw. De temperaturen waren heel laag. Veel mensen 

konden niet naar hun werk rijden door de gladde wegen. Ook veel treinen reden niet 

door de kou.  

 

Oefening 6 

1. Gisteren zijn we naar het strand geweest. We hebben de hele dag op het strand 

gelegen. De zon heeft de hele dag geschenen. Helaas ging het ’s avonds regenen. 

Toen zijn we naar huis gegaan. 

2. We zijn naar Scandinavië gereisd. We hebben eerst de veerboot genomen naar 

Malmö. Daar hebben we een auto gehuurd. We zijn daarmee naar Noorwegen gereden. 

Daarna zijn we weer naar Nederland vertrokken. 

3. Dit weekend is er een nieuwe winkel bij ons in buurt geopend. Je kunt er bijzondere 

producten kopen. Omdat ik de eerste klant was, heb ik zelfs vijftig procent korting 

gekregen op mijn boodschappen. 

4. Gisteren heb ik een feestje gegeven. Ik ben namelijk voor de HAVO geslaagd. Vorige 

week heb ik mijn diploma gekregen. 

5. We gaan volgende maand verhuizen. Ons huis is te klein geworden voor ons en onze 

kinderen. We hebben al een nieuw huis gevonden. We hebben een appartement 

gehuurd waar we wonen totdat ons nieuwe huis is verbouwd.  

 

Oefening 7 

1. We zijn afgelopen zomer op vakantie naar Malta geweest. Het was heerlijk weer. We 

hebben oude steden bezocht, in de zee gezwommen en ’s nachts hebben we gefeest. 

We hebben dus een fantastische vakantie gehad. 

2. Mijn vrouw en ik zijn dit weekend een dagje naar Amsterdam gegaan. We hebben een 

heerlijke dag gehad. We hebben eerst een rondvaart door de grachten gemaakt. 
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Daarna hebben we gewinkeld. We gingen ’s avonds weer naar huis. We waren zo 

moe. We vielen meteen in slaap. 

3. Gisteren heb ik de eindtoets gemaakt. Ik was heel zenuwachtig voor de toets. Er 

stonden moeilijke vragen in. Ook de schrijfopdracht vond ik niet gemakkelijk. Toch 

denk ik dat ik een goed cijfer heb gehaald. Dan ben ik geslaagd voor het examen. 

4. Ik heb economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heb ik 

gewerkt bij een bank. Ik verdiende veel geld. Nu werk ik als leraar. Dat is ook heel 

leuk. 

 

Oefening 9 

Voorbeelden 

1. Met een gerust hart stap ik het vliegtuig in. 

2. Ik ben naar een concert van Lady Gaga geweest. 

3. Rachel heeft bij de toets bij Adam afgekeken … 

4. Helaas moet ik onze afspraak afzeggen. 

5. Ga je mee naar hun voorstelling? 

6. Zaterdagmiddag schenk ik koffie in ons buurthuis. 

7. Caroline en Anna hebben recent de Domtoren beklommen. 

8. Charles moest een kleine drie uur op zijn vliegtuig wachten. Dat vond hij erg 

vervelend. 

9. Ik moest de brieven voor zes uur posten. 

10. Controleer of je paspoort nog geldig is. 

 

Oefening 10 

1. speciaal 

2. kort geleden 

3. goed 

4. de inschrijving 

5. ontdekken 

6. de steun 

7. oefenen 

8. ontdekken 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

9. beseffen 

10. samen 

11. uitvoeren 

12. luieren 

13. het plezier 

14. zonder zorgen 

 

Oefening 11 

1. met zorgen 

2. kort 

3. gewoon 

4. afhankelijk 

5. dalen 

6. zich inspannen 

7. recht 

8. de oudere 

9. vroeger 

10. lang geleden 

 

Oefening 12 

Voorbeelden 

1. Ik heb vorige week een afspraak afgezegd omdat ik naar de tandarts moest. 

2. Nee, ik ben niet bang voor honden. Ik ben bang voor muizen. 

3. Ja, ik bel vroeger vaak naar het circus geweest. 

4. Ik eet graag gezamenlijk. 

5. Ik ben tevreden over mijn huidige woning. 

6. De Eiffeltoren is een indrukwekkend gebouw. 

7. Ja, want ik ben niet bang om te vliegen. 

8. Af en toe ben ik nieuwsgierig. 
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9. Na een dag werken drink ik eerst een kopje thee en lees ik de krant. 

10. Ja, ik ben vorige week voor mijn werk in Amsterdam geweest. 

11. Het is een uitdaging om goed Nederlands te leren. 

12. Ik eet gezond. 

13. Ik train voor de lol een jeugdvolleybalteam. 

14. Een klein uur geleden fietste ik naar mijn werk. 

 


