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Hoofdstuk 21
Aan, bij, om, op – het voorzetsel

 Schema 1

Het voorzetsel 1

plaats       tijd       vervoermiddel
in   de tas    in      1987    met de trein
op   tafel    op     tijd     met de fiets
bij   de stoel   voor  het eten   met de bus
voor  de boom   na     het eten   met het vliegtuig
achter  de boom   om    zeven uur   met de metro

• Oefening 1 Onderstreep de voorzetsels. 

 Zomertijd

 Jan zit op de fiets. Hij gaat naar school. 

 De les begint om negen uur. Het is tien voor negen.  Jan zet zijn fiets naast de school. 

 Hij komt bij zijn klas. Maar iedereen is al in de klas. Hij kijkt op de klok in de klas. 

 Het is vijf voor tien. Dan kijkt hij op zijn horloge. Daar is het vijf voor negen. 

 De leraar lacht en zegt: ‘Het is zomertijd, weet je dat niet?’ 

• Oefening 2 Welke zin is goed?

 1  We gaan bij de bus naar school.
 2  Het is kwart achter negen.
 3  Het huis staat naast de boom.
 4  De tas staat onder de tafel.
 5  Om negen uur begint de school.

• Oefening 3 Luister naar de docent en vul in. 

 Gevallen!

 Annelies gaat         school.  Ze gaat         de fiets. 

 Het is heel koud, er ligt ijs         straat. 

 De straat is heel glad. Opeens valt Annelies         haar fiets. 

 Ze ligt         de grond.  Daar komt iemand: haar grote broer Kees. 
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 Hij rent         haar toe en helpt haar. 

 Gelukkig kan ze goed         haar benen staan. 

 Ze heeft niets gebroken!

Poes staat op de doos. Poes zit in de doos. Poes zit naast de doos.

 Schema 2 

Het voorzetsel 2

Vast voorzetsel bij werkwoord
Ik kijk      naar de tv.
We denken    aan jullie.
Mijn moeder praat  met de buurvrouw.
Ik feliciteer u    met uw verjaardag.
Ravi komt     uit  Afghanistan. 

• Oefening 4 Onderstreep de voorzetsels. 

 In de bus

 Johan komt uit Eritrea. Hij woont in Nederland.  Hij wil Nederlands leren. 

 Hij heeft een goede school gevonden. Hij gaat met de bus naar school. 

 Hij zit in de bus en denkt aan zijn familie.  Zijn familie is nog in Eritrea. 

 Hij heeft gisteren nog met ze gebeld. Hij kijkt naar de foto’s van hen op zijn telefoon. 

 Hij mist zijn familie.  Maar nu moet hij uitstappen. Hij is bij de school.

• Oefening 5 Welke zin is goed?

 1  Ik denk voor mijn familie.
 2  Met wie praat hij?
 3  Marie wacht op de bus.
 4  Ik hoop naar mooi weer.
 5  Ze luistert graag bij muziek.
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• Oefening 6 Luister naar de docent en vul in.

 1  Mijn zusje luistert graag        muziek.

 2  Ik denk        mijn vader. 

 3  Mag ik u danken        uw hulp?

 4  Ik houd        bier.

 5  Mijn zoon lijkt        zijn vader.
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