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Antwoordenmodel 

Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 2 

 

Oefening 1 

1. C 

2. A 

3. D 

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: Valentijnsdag, Valentijnskaart, stel, 

schoorsteenmantel, café 

5. - 

 

Oefening 2 

1. Lauren Bleach krijgt een kaart in de bus. 

Alfred Arthur schrijft een kaart naar zijn zus. 

Alfred Arthur gaat naar Frankrijk. 

De familie van Alfred Arthus krijgt de kaart. 

2. A 

3. B 

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus. 

 

Oefening 3 

1. A 

2. C 

 

Oefening 4 

1. B 

2. B 

 

Oefening 5 

1. B 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

2. A 

3. C 

 

Oefening 6 

1. C 

2. B 

3. Er zijn vier thema’s gebruikt in de algemene ruimtes: alledaagse rituelen, dierbare 

herinneringen, handwerk & ambachten, spel & interactie. Op elke gang hangt een ander 

kunstwerk. 

4. Hij helpt met het aanvragen van thuiszorg, een scootmobiel, huursubsidie en extra 

bijstand. 

 

Oefening 8 

1. Buurten met maatschappelijke problemen 

2. Krachtwijken: problemen uit het verleden 

3. Kwantiteit boven kwaliteit 

4. Plan voor krachtwijken 

5. Oplossingen voor krachtwijken 

6. Het duurt nog heel lang 

 

Oefening 9 

1. Wij proberen morgen ons huiswerk te maken. 

2. Ik verwacht dit jaar af te studeren. 

3. Dit jaar ben ik ernstig ziek geworden. 

4. Ik ga morgen mijn oma bezoeken. 

5. Wij durven de uitnodiging niet te weigeren. 

6. Anita en Simone besluiten dit jaar niet op vakantie te gaan.  

7. Ik begin straks mijn huiswerk te maken.  

8. Isabelle hoeft morgen niet naar school te gaan. 

9. Hij hoopt volgend jaar aan een nieuwe studie te beginnen. 
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10. Carla vergeet het huiswerk in haar agenda op te schrijven. 

 

Oefening 10 

1. te 

2. - 

3. - 

4. te 

5. -  

6. te 

7. te 

8. - 

9. - 

10. te 

 

Oefening 11 

1. - 

2. te 

3. te 

4. te 

5. - 

6. - 

7. te 

8. - 

9. - 

10. te 

 

Oefening 12 

1. Omdat 

2. Hoewel 
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3. Toen 

4. Als 

5. Zodra  

6. Voordat  

7. Nadat  

8. Als 

9. Nadat  

10. Terwijl 

 

Oefening 13 

1. Als 

2. hoewel 

3. Nadat 

4. Zodra 

5. Voordat 

6. Als 

7. Zodra 

8. Toen 

9. Terwijl 

10. Totdat 

 

Oefening 14 

Voorbeelden 

1. Ik ga volgende week op vakantie, dus pak ik mijn koffer al een beetje in. 

2. Maria wil de auto nemen maar ze kan haar sleutel niet vinden. 

3. Het is slecht weer, dus ik neem een paraplu mee. 

4. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt omdat ik gisteravond bezoek kreeg. 

5. Dit jaar gaan Betty en Fred niet op vakantie hoewel ze graag reizen. 

6. Ik ga huiswerk maken voordat ik televisie ga kijken. 
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7. Pedro staat elke dag om 7.00 uur op zodat hij de trein van 8.05 uur kan halen. 

8. Terwijl ik naar de radio luister, maak ik het eten klaar. 

9. Colin is boos op mij omdat ik onze afspraak vergeten ben. 

10. Voordat ik ontbijt, ga ik douchen. 

11. Sandra houdt niet van boeken maar ze leest wel graag stripboeken. 

12. We willen een huis kopen nadat we allebei een vaste baan hebben. 

 

Oefening 17 

1. Het liedje gaat over de liefde. Na een moeilijke periode in hun relatie is de zanger 

weer heel gelukkig met zijn partner. Je is de partner van de zanger. 

 

De lakens voelen zacht, 

ik voel de warmte van je lichaam, 

De maan schijnt zacht haar licht door je haar. 

Jouw mooie mond die lacht, 

en ik kus je heel behoedzaam, 

want we zijn al lange tijd bij elkaar. 

Er waren donkere wolken,  

voor de zon geschoven. 

Elke ruzie heeft zijn eigen verhaal. 

En zonder ‘t te merken, lag ons geluk ondersteboven, 

Maar jij gaf mij het juiste signaal, 

En nu spreken we dezelfde taal. 

 

(refrein) 

‘K heb je lief,  

Lief in al mijn dromen,  

Mijn bloed gaat sneller stromen door jou. 

O, zo lief,  

Zie de liefde in mijn ogen, 
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Mijn hart dat raakt bevlogen van jou 

Mijn leven zal altijd staan, in ’t teken van jou. 

 

Ik heb mijn rust gevonden 

In wat jij me hebt gegeven, 

Bij jou kan ik mezelf altijd zijn. 

Geen geheimen meer voor jou, 

maar voor eeuwig samen leven. 

Bij jou wil ik geen dag overslaan, 

en mijn hart zal voor jou openstaan. 

 

(refrein) 

 

Veel te vaak gelogen 

Heb je belazerd en bedrogen, 

waarom deed ik jou zoveel pijn. 

Ah lieve schat je moet geloven  

met heel mijn hart zal ik beloven 

van nu af aan zal ik er voor jou altijd zijn. 

 

(refrein 2x) 

 

Oefening 18 

Voorbeelden 

1. Heb je beloofd om vanavond voor Peter te koken? 

2. In onze buurt zijn een aantal drugsdealers actief. 

3. Thomas bloost vaak als hij een presentatie moet houden. 

4. Ik wil u mijn excuses aanbieden voor de onjuiste informatie die ik u heb gegeven. 

5. Carla had een onvoldoende voor haar luistertoets. 
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6. We hebben besloten om met kerstmis naar Londen te gaan. 

7. Bruno werd kwaad toen Carlo bij hem wilde afkijken. 

8. Ik ben tien weken zwanger. 

9. Het moet daarom twintig werknemers ontslaan. 

10. Na de diefstal van mijn fiets ben ik meteen naar de politie gegaan. 

 

Oefening 19 

1. beslissen 

2. sorry zeggen 

3. wanneer 

4. nerveus 

5. de agrariër 

6. furieus 

7. de zaak 

8. laten branden 

9. heel boos 

10. somber 

11. vrolijk 

12. want 

 

Oefening 20 

1. voordat 

2. bang zijn 

3. opgelucht 

4. vrij 

5. het probleem 

6. rustig 

7. slechtgehumeurd 

8. of 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

 

Oefening 21 

Voorbeelden 

1. Ik heb beloofd om een cadeautje voor Adriana te kopen. 

2. Ik besloot drie weken geleden deze cursus te doen. 

3. Ik bloos bijna nooit. 

4. Ik ben weleens boos op mijn kinderen als ze niet (willen) luisteren. 

5. Ik woon in een rustige buurt. In mijn buurt staan drie scholen en zijn er verschillende 

winkels. In mijn buurt wonen gezinnen maar ook studenten. Het is er gezellig. 

6. In mijn woonplaats is er niet veel criminaliteit. Er worden wel veel fietsen gestolen. 

7. Ik durf niet te bungeejumpen. 

8. Ik heb gisteren mijn collega mijn excuses aangeboden omdat ik een afspraak was 

vergeten. 

9. Ja, mijn vrienden vertellen me af en toe een geheim. 

10. Ik ben geïrriteerd als mensen me niet serieus nemen. 

11. Ja, Nederlanders klagen altijd over het weer? 

12. Nadat deze oefening klaar is, ga ik lunchen. 

13. Ik ga regelmatig met mijn medecursisten om. 

14. Ik vind het belangrijk dat kinderen respect hebben voor anderen. 

15. Ja, ik was een lastige puber. 

16. Ik vind een werkstraf of taakstraf een goede straf. 

17. Mijn docent is niet echt streng. 

18. Ik was teleurgesteld toen ik mijn huiswerk terugkreeg. Ik had veel fouten gemaakt. 

19. Terwijl ik televisie kijk, drink ik een kopje koffie. 

20. Ik heb vroeger weleens met mijn broer gevochten. 

21. Voordat ik naar Nederland kwam, woonde ik in Brazilië. 

22. Ik ben zenuwachtig als ik een toets moet maken. 

23. Zodra het pauze is, ga ik naar de wc. 

24. Ja, ik heb in de metro weleens zwart gereden. 

 


