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Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 7 
 

 
Vocabulaire 

Oefening 1 

Zet de woorden in de juiste categorie. 

de acteur - de auteur - het beeld - de dirigent - het gedicht - het koor - het kunstwerk - het 

optreden - het orkest - het podium - de regisseur - de roman - het schilderij - de 

tentoonstelling - zingen 
 

 
muziek: 

film: 

literatuur: 

museum: 

Oefening 2 

Vul de woorden in de goede vorm in de zinnen in. 

Kies uit: aannemen - behalen - daadwerkelijk - gebaseerd zijn op - getuige - in 

aanmerkingen komen voor - inmiddels - noodzakelijk - roddelen - vastberaden - weigeren - 

zich afspelen 
 

 
1.  Carlo   de boete te betalen want hij had op het station wel 

ingecheckt. 

2.  Toen Jennifer trouwde, was haar broer haar   . 

3.  De serie   in Amsterdam af. 

4.  Hij droomde al heel lang van een reis naar Amerika. Gisteren is hij 

  naar Californië vertrokken. 

5.  Als u voor uw werk veel in Nederland moet reizen, is een auto   . 

6.  Epke Zonderland heeft op de Olympische Spelen een gouden medaille 

  . 

7.   Toen we op de middelbare school zaten, hadden we veel plannen.    

hebben we een baan en een gezin en is ons leven rustiger geworden. 

8.   Dit artikel    

de regisseur van deze film. 

  een interview met 

9.  Mensen   vaak over artiesten. Gaan ze trouwen? Gaan ze 

scheiden? 

10. De buren hebben hebben het pakketje   omdat ik niet thuis was. 

11. Vroeger was John vaak onzeker maar nu neemt hij    

beslissingen. 

12. Als u geen kinderen heeft,   u niet    

  kinderopvangtoeslag. 
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Spreken en grammatica 

Oefening 3 

U ziet drie schilderijen van Marius van Dokkum. 

A 

1 Beschrijf dit schilderij. Noem zoveel mogelijk details en kleuren. 

 
 
 

2 Wat zijn de man en de vrouw aan het doen? 

De man   . 

De vrouw    . 
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B 

1.  Beschrijf dit schilderij. Noem zoveel mogelijk details en kleuren. 
 

 
 

 

2. Wat zijn de mensen aan het doen? 

Het meisje ligt     . 

Het jongetje   . De 

mensen staan    . De 

man     . 

De vrouw   . 
 

 

C 

1.  Beschrijf dit schilderij. Noem zoveel mogelijk details en kleuren. 

 
 

 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2016 

2. Wat zijn de mensen aan het doen? 

De mensen zijn   . 

De man zit   . 

De andere man   . 

De ene vrouw    . 

De andere vrouw   . 
 

 

Grammatica 

Oefening 4 

U ziet twee activiteiten. Activiteit 1 is langer geleden gebeurd dan activiteit 2. 

Maak zinnen met ‘nadat’ of ‘voordat’. Gebruik plusquamperfectum 
 

 
Bijvoorbeeld 

activiteit 1: werken + activiteit 2: boodschappen doen 

Nadat ik tot 18.00 uur had gewerkt, deed ik boodschappen bij de Jumbo. 
 

 
1.  activiteit 1: museum bezoeken + activiteit 2: schoenen kopen 

2.  activiteit 1: badkamer schoonmaken + activiteit 2: pannenkoeken bakken 

3.  activiteit 1: pizza eten + activiteit 2: naar een concert gaan 

4.  activiteit 1: piano spelen + activiteit 2: met vrienden lunchen 

5.  activiteit 1: oefeningen maken + activiteit 2: koffie drinken 

6.  activiteit 1: diploma halen + activiteit 2: een reis maken 

7.  activiteit 1: cadeautje kopen + activiteit 2: naar een feest gaan 

8.  activiteit 1: huis kopen + activiteit 2: verhuizen naar een dorp 
 

 
Oefening 5 

Maak de zinnen af. 
 

 
1.  Hoewel de kaartjes voor het concert duur waren,   . 

2.  Ik interesseer me niet voor kunst, dus   . 

3.  Ik houd van moderne kunst. Weet jij misschien 

  ? 

4.  Ik ben blij dat ik geen bekende persoon ben. Ten eerste 

  . 

Bovendien   

5.  Nadat ik deze foto had gemaakt, 

  . 

6.  Is dat schilderij 10 miljoen waard? Volgens mij   . 

7.  We gaan vanavond naar de bioscoop.   . Van 

anderen heb ik veel positieve verhalen over de deze film gehoord. 

8.  In een kunstprogramma heb ik gezien dat 

  . 
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Lezen 

Oefening 6 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 
 

1.  Hoe lang kunt u een kunstwerk lenen? 

a.  Altijd een jaar. 

b.  Meestal een jaar.  

c.   Minimaal een jaar. 

d.   Maximaal een jaar. 
 

 
2. U gaat op 14 oktober voor de eerste keer naar de kunstuitleen. U ziet een mooi schilderij 

met een waarde van € 1.750. Wat moet u betalen? 

a.  eenmalig € 5,00 + € 9,75 per jaar 

b.  eenmalig € 5,00 + € 6,75 per maand 

c. eenmalig € 5,00 + € 9,75 per maand 

d.  € 14,75 per jaar 

e.  € 14,75 per maand 
 

 
3. U schrijft zich op 14 oktober in bij de Kunstuitleen. Wanneer gaat uw abonnement in? 

a.  1 oktober  

b.   14 oktober  

c.   1 november 

 
4. Drie maanden later ziet u een ander mooi schilderij met een waarde van € 950. U wilt dat 

ook lenen. U leent dus in totaal twee schilderijen. Wat moet u extra betalen? 

a. € 6,75 per maand 

b.  € 9,75 per maand 

c.   € 12,75 per maand 
 

 

5. U zegt op 12 april uw abonnement op. Per wanneer gaat de opzegging in? 

a.  1 april  

b.   12 april 

c.   1 mei 
 

 
6. U hebt thuis nog twee kunstwerken van de Kunstuitleen hangen maar wilt het 

abonnement per 1 juli opzeggen. Kan dat? Waarom? 

 
 
 

 
 

Kunstuitleen 
 
 
Kunst lenen: toegang tot 7.000 bijzondere kunstwerken 

 

Wel een bijzonder kunstwerk aan de muur maar niet direct hoeven kopen? Kunstuitleen 

Utrecht biedt u de mogelijkheid om kunst te ontdekken. Vanaf € 6,75 per maand hangt er 
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een kunstwerk van bijvoorbeeld Karel Appel, Corneille, Herman Brood, Erwin Olaf of Jeroen 

Hermkens bij u aan de muur! 
 

 
Kunstwerk lenen 

Bij Kunstuitleen Utrecht leent u al een kunstwerk vanaf € 6,75 per maand. Door kunst te 

lenen kunt u experimenteren met verschillende stijlen en leert u uw eigen smaak ontdekken. 

Doordat u zo vaak mag wisselen als u wilt, creëert u telkens weer een nieuwe sfeer in uw 

huis. U leent een kunstwerk in principe voor 1 jaar. Indien het niet gereserveerd is door een 

andere lener, wordt de leentermijn elk jaar weer automatisch met 1 jaar verlengd. Met 1 

abonnement leent u 1 kunstwerk voor een jaar (wisselen tussentijds is mogelijk). U betaalt 

naar de waarde van het kunstwerk. 
 

 

Tarieven per kunstwerk per maand 

Kunstwerken met een waarde tot € 500 € 6,75 

Kunstwerken met een waarde van € 500 tot € 2.000 € 9,75 

Kunstwerken duurder dan € 2.000 € 12,75 

Elk extra abonnement (niet gebonden aan de waarde van het werk) 

Het eerste abonnement geldt voor het duurste kunstwerk € 6,75 

Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00 

Ophangsysteem (per stuk) € 25,00 
 

 
U kunt ook meerdere kunstwerken lenen, dan sluit u meerdere abonnementen af. U betaalt 

voor het extra kunstwerk altijd het laagste tarief van € 6,75 per kunstwerk per maand, 

ongeacht de waarde van het kunstwerk. 
 

 
Inschrijven bij Kunstuitleen Utrecht 

Neem bij een eerste bezoek aan Kunstuitleen Utrecht (St. Jacobsstraat 251 in Utrecht) een 

geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID kaart). U wordt dan als lid 

ingeschreven en kunt direct een kunstwerk uitkiezen. U ontvangt dan ook het reglement. 

Een abonnement kan op elk moment van het jaar worden aangegaan en wordt na het eerste 

jaar automatisch verlengd. Het abonnement gaat in op de 1e van de lopende maand indien 

men zich aanmeldt vóór de 16e van de maand en gaat in op de 1e van de volgende maand, 

indien men zich aanmeldt ná de 15e van de lopende maand. Het abonnementsgeld wordt 

per automatische incasso aan het eind van elk kwartaal geïnd. Indien u per nota wilt betalen, 

dan worden € 2,- administratiekosten per kwartaal in rekening gebracht. 
 

 
Opzeggen 

Na afloop van het eerste jaar kunt u uw abonnement maandelijks opzeggen (schriftelijk, per 

mail of aan de balie) per de eerste van de volgende maand. Dit is alleen mogelijk indien uw 

geleende kunstwerken zijn ingeleverd op het moment van opzegging en aan alle financiële 

verplichtingen is voldaan. 
 

 
http://www.kunstuitleenutrecht.nl/ 

http://www.kunstuitleenutrecht.nl/

