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Herhalingsoefeningen De sprong, Thema 5 

 

Vocabulaire 

Oefening 1 

Zoek de synoniemen bij elkaar. 

 

eerst – dalen – geven – erg - samen – toenemen – introduceren – beginnen – het 

gebouw – begrijpen – zonder luxe – het trottoir – erbij doen – goedkoop – vooral 

- zogenaamd 

 

1. de stoep  __________________ 

2. afnemen  __________________ 

3. voornamelijk  __________________ 

4. invoeren  __________________ 

5. groeien  __________________ 

6. toevoegen  __________________ 

7. zogeheten  __________________ 

8. flink   __________________ 

9. het pand  __________________ 

10. bieden   __________________ 

11. ontstaan  __________________ 

12. gezamenlijk  __________________ 

13. sober   __________________ 

14. voordelig  __________________ 

15. aanvankelijk  __________________ 

16. snappen  __________________ 

 

 

Spreken 

Oefening 2 

Werk in drietallen. Beantwoord onderstaande vragen. 

 

1. Woont u in een gezellige buurt? 

2. Hebt u leuk contact met uw buren? 

3. Zijn er genoeg winkels vlak bij uw huis? 

4. Beschrijf het pand waar u les volgt. 

5. Hoe laat staat u meestal op door de week? En in het weekend? 

6. Is er in uw buurt veel of weinig verkeer? 

7. Fietst u weleens door een rood stoplicht? 

8. Stopt u altijd (met uw auto of fiets) voor een zebrapad als een voetganger 

wil oversteken? 

9. Zijn er genoeg parkeerplaatsen in uw straat? 

10. Hoe laat gaan de lantaarnpalen in uw straat aan? 

 

Grammatica / schrijven 

Oefening 3 

Maak de zinnen compleet. 

 

1. In de trein mag u niet _______________. Als u dat toch doet, kunt u een 

boete krijgen. 

2. Gisteren kon Sophia niet ________________. Ze had namelijk een 

afspraak bij de tandarts. 

3. Op donderdagavond kan je tot 21.00 uur __________ omdat 

______________________. 

4. We konden zaterdag niet ________________ omdat 

__________________________. 
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5. Volgende week moet Carlo __________________. Zijn baas heeft hem 

dat gevraagd. 

6. Zullen we vanavond ________________________? Ik heb zin om iets 

leuks te gaan doen. 

7. Kinderen moeten elke dag  __________________,  maar dat vinden ze 

niet altijd leuk. 

8. Als kind mocht ik vaak met mijn opa _____________________________. 

Dat vond ik fantastisch! 

9. Als kind wilde ik graag _____________________________, maar dat 

mocht niet van mijn ouders. 

10. Mag ik ________________________? Weet u welke bus naar het 

ziekenhuis gaat? 

 

Oefening 4 

Maak de zinnen compleet. 

 

1. Aanvankelijk dacht ik dat  ________________. Later merkte ik dat het 

niet zo moeilijk was. 

2. Omdat de trein vertraging had, 

____________________________________. 

3. We hebben in de kelder een noodpakket liggen zodat 

___________________________. 

4. Zodra de resultaten van het examen bekend zijn, 

________________________________. 

5. Deze week zijn de tomaten bij de supermarkt extra voordelig, dus 

_________________. 

6. Als er een voetganger bij een zebrapad staat, 

________________________________. 

7. Terwijl Stephanie sinds haar 18e al zelfstandig woont, woont haar oudere 

broer ______________. 

8. In Nederland is het verplicht om ___________________________. In 

mijn land is dat niet zo. 

9. Nadat u peper en zout hebt toegevoegd, 

_____________________________________. 

10. We wilden drie weken kamperen in Nederland, maar halverwege de 

vakantie  ________________. 

 

Lezen 

Oefening 5 

 

A Lees de vragen. Lees de tekst  De weelde van een eigen huis. Beantwoord 

 de vragen. 

 

 

1. Waarom willen de meeste ouderejaars studenten liever zelfstandige 

 woonruimte? Noem drie argumenten. 

1 _____________________________________ 

2 _____________________________________ 

3 _____________________________________ 

 

 

2. Waarom staat het woord ‘ideaal’ tussen aanhalingstekens in de zin: Dit 

 complex is ‘ideaal’ als je je studentenhuis zat bent, …? 

 

3. Welke voorzieningen zal het complex hebben? 

 

4. Vul het goede getal in: 
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______% van de eerstejaars wil graag zelfstandige woonruimte. 

______% van de ouderejaars wil graag zelfstandige woonruimte. 

De kleinste appartementen in het complex hebben een oppervlakte van  

 _______ m2. 

De grootste appartementen in het complex hebben een oppervlakte van  

 _______ m2. 

Het appartementencomplex heeft _______ verdiepingen. 

De douche in het nieuwe appartement van Ilona de Jong is ongeveer 

 ______ m2. 

Eén van de drie woontorens is ____ meter hoog, de andere twee zijn ___ 

 meter hoog. 

In het complex zijn ____ appartementen te koop en ________ 

 appartementen te huur. 

 

5. Beschrijf de foto van de City Campus Max. 

 

6.  Zou u hier als student willen wonen? Waarom wel of niet? 

 

 

B Vocabulaire 

 

Weet u wat de onderstreepte woorden in de tekst betekenen?  Probeer ze met 

andere woorden in het Nederlands uit te leggen.  

 

 

 

 

 

  
City Campus Max – Utrecht 
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De weelde van een eigen huis 

 

Veel ouderejaars hebben er geen zin meer in: de rommel en de sociale controle in 

het studentenhuis. Ze willen een eigen voordeur en een eigen wc.  

Het eenkamerappartement is met 28 vierkante meter, inclusief een simpel 

keukenblok met een gootsteen, niet erg groot. Toch wil Ilona de Jong (21), 

vierdejaars studente theater- en filmwetenschappen in Utrecht, het heel graag 

hebben. Goedkeurend bekijkt ze de ruime badkamer. Haar studentenkamer van 9 

vierkante meter is ongeveer even groot als hier de douche.  

De Jong heeft haar moeder meegenomen, die met haar de ruimtes inspecteert op 

de 19de verdieping van City Campus Max. Het is een nieuw studentencomplex 

met drie woontorens aan het Utrechtse Europaplein. Er lopen nog overal 

bouwvakkers, maar begin juli mogen de eerste bewoners erin. Het complex heeft 

zelfstandige woonruimte voor studenten en pas afgestudeerden.  

Van de eerstejaars wil 30 procent het liefst zelfstandige woonruimte, de 

meerderheid vindt een studentenhuis het gezelligst. Van de ouderejaars wil maar 

liefst 90 procent bij voorkeur een zelfstandige woonruimte. Dat heeft niet alleen 

te maken met schoonmaakroosters en vieze keukens. Er zit ook een praktisch 

punt aan. Voor een kamer in een studentenhuis kun je geen huurtoeslag 

aanvragen, en voor zelfstandige woonruimte wel. Het vreemde is dat je meer 

moet betalen voor een kleinere kamer met een gedeeld toilet, dan voor een veel 

groter zelfstandig appartement. 

Dit complex is ‘ideaal’ als je je studentenhuis zat bent, maar nog niet helemaal in 

je eentje wilt wonen. Na vier jaar hebben veel studenten het wel gezien in een 

studentenhuis. De animo voor de 728 huurappartementen in City Campus Max – 

in grootte variërend van 28 tot 60 vierkante meter – is dan ook enorm; ruim 

drieduizend belangstellenden meldden zich. De 261 koopappartementen zijn bijna 

allemaal verkocht.  

Het complex is een blikvanger geworden, met twee roodbruine torens van 70 

meter hoog en één van 50 meter. Ertussen zit een groot gemeenschappelijk 

terras, dat een aantrekkelijke binnentuin moet worden. De bewoners krijgen snel 

internet via glasvezel. Er komt in elk geval een sportschool op de benedenetage 

van het 22 verdiepingen tellende complex, en de plannenmakers hopen ook op de 

komst van een wasserette, een boekhandel en een dvd-verhuurder. 

  

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1252341.ece/De_weelde_van_een_ei

gen_huis  

 

 

Grammatica 

Relatieve bijzin 

 

Oefening 6 

 

Zet de tweede zin in de eerste zin. De tweede zin is de relatieve bijzin. 

 

Voorbeeld: 

De studenten vieren feest. Ze hebben het examen gehaald   

 

De studenten die het examen hebben gehaald, vieren feest. 

 

1. Ik heb de rommel vanochtend opgeruimd. De rommel lag op tafel. 

 

Ik heb de rommel __________________________________________, 

vanochtend opgeruimd. 

 

2. Het appartement is 28 vierkante meter. Ik wil het graag huren. 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1252341.ece/De_weelde_van_een_eigen_huis
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1252341.ece/De_weelde_van_een_eigen_huis
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Het appartement ____________________________________________, 

is 28 vierkante meter. 

 

3. De keuken is erg vies. Van de keuken maken 12 studenten gebruik. 

 

De keuken 

_________________________________________________________, is 

erg vies. 

 

4. De koopappartementen zijn bijna allemaal al verkocht. Ze worden begin 

juli opgeleverd. 

 

De koopappartementen _________________________________, zijn 

bijna allemaal al verkocht 

 

5. Haar moeder is enthousiast over het appartement. Met haar inspecteert 

Ilona de woning.  

 

Haar moeder ________________________________________, is 

enthousiast over het appartement. 

 

6. Het studentencomplex ligt aan het Europaplein. In het complex zijn 728 

huurappartementen. 

 

Het studentencomplex 

_________________________________________, ligt aan het 

Europaplein. 

 

7. De bouwvakkers zijn bijna klaar. Ze zijn nu nog overal aan het werk. 

 

De bouwvakkers 

_____________________________________________________, zijn 

bijna klaar. 

 

8. Veel ouderejaars willen graag zelfstandige woonruimte. Ze zijn het 

studentenhuis zat. 

 

Veel ouderejaars ___________________________________, willen graag 

zelfstandige woonruimte. 

 

9. Het grote terras ligt tussen de woontorens. Op het terras kunnen alle 

studenten zitten. 

 

Het grote terras ___________________________________________, 

ligt tussen de woontorens. 

 

10. In de sportschool kunnen de bewoners fitnessen. De sportschool komt op 

de benedenverdieping. 

 

In de sportschool __________________________________, kunnen de 

bewoners fitnessen. 
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Oefening 7 

 

Maak de volgende zinnen af 

 

Voorbeelden: 

Ik woon in een dorp dat heel rustig is.  

Ik woon in een dorp waar nog veel mooie natuur is. 

 

 

1 Ik ga verhuizen naar een appartement dat 

____________________________________. 

 

2 Wij wonen in een appartement waar 

_________________________________________. 

 

3 Johan is de collega met wie 

________________________________________________. 

 

4 Peter is de collega die 

_____________________________________________________. 

 

5 U kunt het beste een auto kopen die 

________________________________________. 

 

6 Wij willen graag een auto kopen waarmee 

_____________________________________. 

 

7 Ik ben op zoek naar een baan die 

____________________________________________. 

 

8 Mijn ideale baan is een baan waarin 

__________________________________________. 

 

9 De economische crisis is een thema dat 

______________________________________. 

 

10 De crisis rond de Euro is een thema waarover 

_________________________________. 

 

 

 

 

Luisteren 

Oefening 8 

 

U gaat luisteren naar het liedje Amsterdam van Maggie MacNeal 

 

A Bespreek in drietallen onderstaande vragen: 

 

- Als u weleens in Amsterdam bent geweest: Wat vindt u van die stad? Wat 

vindt u mooi? Wat vindt u minder mooi? Wat vindt u van de sfeer? 

Waarom? 

- Als u nog nooit in Amsterdam bent geweest: Wat weet u van Amsterdam? 

Lijkt het u een mooie stad? 

- Vertel iets over de hoofdstad van uw eigen land. Wat maakt die stad 

bijzonder? Hoe is de sfeer? 
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B Luister naar het liedje. Maak de tekst compleet. 

 

 

Maggie MacNeal – Amsterdam 

 

Waar in de wereld je ook bent 

Je ____________ terug aan dat moment 

En weet niet waar je het van kent 

Maar _____________ herinner je je weer 

Er was een eindeloze sfeer 

En die is er telkens weer 

 

In Amsterdam, Amsterdam 

is van _____________ aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

bestaat al _______________ lang 

Amsterdam, Amsterdam 

de ________________ waar alles kan 

Amsterdam, Amsterdam 

_____________die weet ervan 

 

Hier ben je werkelijk _____________ alleen 

Je vindt een deel van iedereen 

in alle _______________ om je heen 

Hier voelen zich alle mensen blij 

En in hun _____________ en laten vrij 

op het gevoel je hoort erbij 

 

In Amsterdam, Amsterdam 

Is van _____________ aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

Bestaat al _____________ lang 

In die stad waar heel de wijde __________ jou begroet 

Vind je dat wat je zoekt __________ in overvloed 

Amsterdam, Amsterdam 

daar is van ____________ aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

Bestaat al ________________ lang 

 

Amsterdam, de _____________ waar alles kan 

Amsterdam, Amsterdam 

______________ die weet ervan 

 

 

 

Schrijven 

Oefening 9 

 

Klacht over vakantiereis 

 

U had twee maanden geleden bij reisbureau Sun Travel een reis geboekt naar een 

mooie plek aan de kust in Zuid-Portugal. Vorige week hebt u de reis gemaakt. 

Het reisbureau had u een mooie reis beloofd. Helaas was de realiteit op uw 

vakantiebestemming heel anders dan u had verwacht. 

 

Kijk naar de plaatjes.  
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Informatie van het reisbureau: 

 

    
  

 

Echte situatie op de vakantiebestemming: 

 

     
 

 

U bent niet tevreden en schrijft een klachtenbrief aan het reisbureau. Behandel in 

uw brief de volgende punten: 

 

- de reis die u had geboekt en wat het reisbureau had beloofd 

- de realiteit op de vakantiebestemming 

- een voorstel voor een oplossing (b.v. als compensatie een deel van uw 

geld terug)  

 

 

 

 

 

 

____________________ (uw naam) 

 

____________________ (uw adres) 

 

____________________ (postcode + woonplaats) 

 

 

 

Reisbureau Sun Travel 

t.a.v. klantenservice 

Postbus 6600 

3513 AS  Utrecht 

 

 

______________ (stad), _____________ (datum) 
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Geachte heer /mevrouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop snel van u te horen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 
 


