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Herhalingsoefeningen De sprong, thema 4 

Antwoordmodel 

 

Oefening 1 

 

1. 1. LinkedIn; 2. Hyves; 3. Facebook; 4.MySpace 

2. c 

3. Hyves 

4. b 

5. a 

6. met jongeren 

 

Oefening 3 

 

1. b 

2. Als kinderen te veel voor de televisie zitten gaat dat ten koste van andere 

activiteiten die nodig zijn voor hun ontwikkeling. 

3. c 

4. Het gedrag van superhelden in een spel imiteren heeft een aantal 

belangrijke functies voor de emotionele en sociale ontwikkeling van een 

kind. 
 

Oefening 5 

Bijvoorbeeld 

 
1. Hij probeerde in de supermarkt een chocoladereep in zijn jaszak te 

stoppen. Toen werd hij betrapt. 

2. We weten niet zeker wanneer Carlos weer naar huis komt. Volgens mij 

komt hij morgen terug maar volgens Ella komt hij pas zaterdag. 

3. Omdat er de laatste tijd steeds meer concurrentie is tussen de 

producenten van mobiele telefoons, zijn mobiele telefoons steeds 

goedkoper. 

4. De vakbonden organiseren woensdag een grote demonstratie in Den Haag. 

Daarom heeft de politie maatregelen genomen. 

5. We stellen het erg op prijs dat je ons komt helpen met de verhuizing. 

6. Kunt u me zeggen wat het telefoonnummer van meneer De Vries is? Ik 

weet niet hoe ik hem kan bereiken. 

7. Weet jij waar ik een nieuwe agenda kan kopen? Ik ben hem gisteren 

kwijtgeraakt. 

8. Lieke kan nu mobiel internetten. Ze heeft namelijk net een nieuwe mobiele 

telefoon gekocht. 

9. Ik heb vanochtend in de krant gelezen dat het vandaag gaat regenen. 

10. Ik ben Jan net bij de groenteboer tegengekomen. Dat was toevallig! 

11. Tim heeft niet genoeg geld om twee maanden naar Australië te gaan. 

12. Ik heb voor haar verjaardag de nieuwe cd van Adèle gekocht. Mijn 

vriendin was er erg blij mee! 

13. Terwijl Sandra haar vriend een sms’je stuurt, loopt Mieke de kamer 

binnen. 

14. Ik heb gehoord dat Robert en Susan hun huis hebben verbouwd. Ze 

hebben er veel geld aan uitgegeven. 

15. We zagen in één oogopslag dat er een ernstig ongeluk was gebeurd. 

 
Oefening 6 

 

1. Kees F. wordt verdacht van aanranding, maar volgens zijn advocaat is 

Kees onschuldig. Er is geen enkel bewijs gevonden. 

2. Peter kreeg een boete van 35 euro toen hij zonder verlichting fietste. 
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3. Voetbalclubs nemen maatregelen tegen agressieve voetbalsupporters. Ze 

krijgen een stadionverbod, als de politie ze arresteert. 

4. Als ik bij mijn moeder ben, hebben we altijd veel gespreksstof. We 

praten urenlang over wat er op het werk en in de familie is gebeurd. 

5. Hoe blijven jullie op de hoogte van de situatie in jullie eigen land? Kijk 

je dagelijks op internet of heb je contact met familieleden of vrienden 

daar? 
6. Sinds Maria geen werk meer heeft, moet ze bezuinigen op haar 

boodschappen. Ze koopt nu veel producten op de markt. 

7. Ik kan koken en bellen tegelijk. Terwijl ik spaghetti kook, praat ik aan de 

telefoon met mijn vrouw. 

8. Op het pleintje zitten vaak hangjongeren. Ze zitten daar ’s avonds te 

praten en te roken. Veel wijkbewoners vinden dat vervelend. 

9. We hebben het abonnement op de krant opgezegd. We lezen het nieuws 

namelijk steeds vaker op internet. 

10. Sinds de economische crisis heeft onze directeur al vijftien medewerkers 

ontslagen. 

11. Raadpleegt u regelmatig uw woordenboek als u uw huiswerk maakt? 

12. Ik heb een profiel aangemaakt op LinkedIn op aanbeveling van Saskia. 

Volgens haar biedt dat nieuwe kansen voor mijn carrière. 

13. Bij de buren is vannacht ingebroken. De inbrekers hebben een laptop, 

geld en bankpasjes meegenomen. 

14.  Claire is verslaafd aan chocola. Ze neemt elke dag een stukje bij haar 

koffie. 

 

Oefening 7 

1. onschuldig  ongevaarlijk 

2. uitvoerig  uitgebreid 

3. in hoge mate  zeer 

4. de boete  de bekeuring 

5. overbodig  niet nodig 

6. tegelijk  gelijktijdig 

7. de loopbaan  de carrière 

8. de kanttekening een puntje van kritiek 

9. conservatief  behoudend 

10. schrappen  verwijderen 

11. de aanbeveling het advies 

12. op prijs stellen goed vinden 

13. in kaart brengen iets heel duidelijk maken 

14. terecht   juist 

 
Oefening 9 

 

A 

1. c 

2. De zanger mist zijn (ex-)vriendin. Hij schrijft misschien dat hij nog steeds 

van haar houdt. Hij hoopt dat ze bij hem terug wil komen. 

 

B 

Arne Jansen – Zeven brieven 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat verre land 

Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het stille strand. 

 

Iedere keer denk ik weer 
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Ach, waarom doe jij m'n hart zo’n pijn? 

Waarom wil je niet meer bij me zijn? 

 

Iedere keer denk ik weer 

Als ik kon dan vloog ik nu naar jou 

Om te zien of jij nog van me houdt. 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat verre land 

Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het stille strand. 

 

Ik zie schepen gaan en schepen komen 

Maar helaas, jij bent er steeds niet bij 

't is voorbij met alle m'n mooie dromen 

Want jij houdt niet langer meer van mij.  

 

Iedere keer dan denk ik 

Waarom doe je m'n hart zo’n pijn? 

Waarom wil jij niet meer bij me zijn? 

 

Iedere keer dan denk ik 

als ik kon dan vloog ik nu naar jou 

Om te zien of jij nog van me houdt. 

 

Zeven brieven heb ik jou geschreven 

Zeven brieven uit dat verre land 

Maar een antwoord heb ik nooit gekregen 

Eenzaam sta ik aan het stille strand. 

 
Oefening 10 

Bijvoorbeeld 

 

1. Ja, ik feliciteer hem ermee.  

2. Hij is er vorige week mee gestopt. 

3. Ja, we lezen hem elke dag. 

4. Ja, daar heb ik me goed op voorbereid. 

5. Ja, we wachten er meer dan tien minuten op. 

6. Ze liggen op de tafel. 

7. Daar besteden we enkele uur per dag aan. 

8. Ik heb hem een uur geleden gestuurd. 

9. Nee, ik heb hem nog niet gezien. 

10. Nee, ik ben er niet bang voor. 

11. Ja, ik heb er een beetje last van. 

12. Nee, ik heb hem nog niet gekocht. 

13. Ja, het staat te koop voor 245.000 euro. 

14. Hij kostte 150 euro. 

15. Ja, ik zet hem altijd goed op slot. 

16. Nee, we hebben er niet van genoten. Het regende veel. 

17. Nee, dank je wel, we hebben er geen zin in. 

18. Ik heb hem op internet gekocht. 

 
Oefening 11 

1.  

25 % van de managers met een tablet is meer in zijn vrije tijd gaan 

werken. 
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21 % van de managers met een smartphone is meer in zijn vrije tijd gaan 

werken. 

24 % van de vrouwelijke managers met een smartphone is meer gaan 

werken. 

20 % van de mannelijke managers met een smartphone is meer gaan 

werken. 

bij 65 % van de vrouwelijke managers heeft de smartphone vooral een 

sociale functie. 

bij 54 % van de mannelijke managers heeft de smartphone vooral een 

sociale functie. 

20 % van de managers leest de mail bij het opstaan. 

 

2. Het is makkelijker om thuis of onderweg even door te werken. De 

behoefte aan tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot informatie neemt 

daardoor weer verder toe. Informatie moet overal en altijd beschikbaar 

zijn. 
 


