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Antwoorden herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 

 

Vocabulaire 

Oefening 1 

1. de constitutie  de grondwet 

2. een rol spelen  een belangrijke taak hebben 

3. verschillende  diverse 

4. een keer  eens 

5. plaatselijk  lokaal 

6. fout gaan  mislukken 

7. kiezen   selecteren 

8. eigenlijk  in feite 

9. de bevoegdheid de macht 

10. ten slotte  uiteindelijk 

11. de samenleving de maatschappij 

12. bijzonder  speciaal 

 

Grammatica 

Oefening 2 

Voorbeelden 

1. De gemeente heeft flyers verspreid. In de flyer staat dat zondag 3 oktober een 

autovrije zondag is. 

2. Iedereen hing de vlag buiten toen koning Willem Alexander naar ons dorp kwam. 

3. Dit bedrijf wil vrouwen stimuleren carrière te maken. Ze doen dit door mee te betalen 

aan de kinderopvang. 

4. Met de nieuwe plannen van de directie is de vakbond het niet eens. Daarom 

organiseren ze volgende week een staking. 

5. Over drie weken zijn er verkiezingen. Ik weet nog niet op welke partij is ga stemmen. 

6. Onze nieuwe burgemeester heeft twee plannen in verband met de veiligheid in onze 

gemeente geïntroduceerd. Ten eerste wil hij stoplichten plaatsen op het kruispunt 

Herenweg - Kerklaan. Bovendien wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 

kilometer per uur. 

7. Het is hier erg warm. Zou u raam kunnen opendoen? 

8. Hoewel ik me niet zo interesseer voor politiek, ga ik bij elke verkiezing stemmen. 

9. De lift in jouw flat is vaak kapot. Als ik jou was, zou ik de woningbouwvereniging 

bellen. 

 

Oefening 3 

Voorbeelden 

A. 

1. Zou je de muziek zachter kunnen zetten? 

2. Zou ik voor donderdagochtend een afspraak kunnen maken? 

3. Zou ik de toets op woensdag mogen maken? 

4. Zou ik het boek van je mogen lenen? 

5. Zou je voor mij een cappuccino kunnen meenemen? 

 

B  

1. Als ik in Nederland geboren was, zou Nederlands mijn moedertaal zijn. 
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2. Als mijn man een leuke baan in Amerika zou vinden, zouden we naar Amerika gaan. 

3. Als ik tien kinderen zou hebben, zou ik niet werken. 

4. Als Angelique ook graag kinderen zou willen, zou Peter met haar trouwen. 

5. Als we een leuker huis zouden vinden, zouden we verhuizen.  

 

C  

1. Je zou een cursus Nederlands kunnen volgen. 

2. Als ik jou was, zou ik bij Lidl boodschappen doen. 

3. Als ik jou was, zou ik erwtensoep maken. 

4. Je zou een boek van Tommy Wierenga kunnen lezen 

5. Als ik jou was, zou ik naar de nieuwste film met Brad Pitt gaan. 

 
Oefening 4 
Voorbeelden 

1. We vermaken ons met spelletjes. 

2. Je ik heb me online ingeschreven. 

3. Ze voelt zich prima. 

4. Ik heb me weleens geërgerd aan muziek van de buren. 

5. We hebben ons allemaal aan elkaar voorgesteld. 

6. Ik bereid me altijd goed voor. 

7. Nederlandse vrouwen maken zich niet zo veel op 

8. De meeste Nederlandse mannen scheren zich niet dagelijks. 

9. Ik heb me verbaasd over de smalle straten. 

10. Ik interesseer me voor literatuur. 

 
Oefening 5 

 

1. b 

 

2.  2 Fietsen met een label gaan naar het fietsendepot. 

 4 De gemeente verkoopt de fiets. 

1 Alle fietsen krijgen een label. 

3 Fietseigenaar kan zijn fiets bij fietsendepot ophalen. 

 

 

3. Een fietswrak is een kapotte fiets. Een weesfiets is een fiets die lange tijd niet gebruikt is. 

 

4. b 

 

5.  een legitimatiebewijs - geld of uw pinpas - de fietssleutel 

 

6. Voor de kosten voor het transport en bewaren van uw fiets. 


