
1FOCUS OP TAAL  

Hoofdstuk 22
En, maar, omdat – het voegwoord

 Schema 1

Het voegwoord 1

Ik koop een boek      en   mijn vrouw koopt een zonnebril.
Ik wil eigenlijk stoppen met roken, maar  ik vind roken zo lekker.
Gaat u naar huis       of   blijft u hier?

• Oefening 1 Onderstreep en, maar, of.

 Alleen wonen?

 De moeder van Bart is 93 jaar.  Haar man is vorig jaar doodgegaan en nu woont ze alleen. 

 Ze kan nog goed lopen, maar ze kan niet zo goed meer zien. 

 Daarom kan ze niet alles meer doen in huis. 

 Drie keer per week komt een mevrouw haar helpen met schoonmaken, maar dat is niet genoeg. 

 Haar zoon komt vaak, maar hij heeft het heel druk. 

 De moeder van Bart wil in haar eigen huis blijven wonen en ze wil niet weg. Wat moet ze doen?

 Moet ze in haar huis blijven of moet ze een andere oplossing zoeken?

  

• Oefening 2 Vul in: en, maar, of. 

 1  Kom je uit Syrië        uit Afghanistan?

 2  Ali spreekt drie talen: Turks, Engels        Nederlands.

 3  We hebben een leuk huis,        het is erg klein. 

 4  Woon je in een stad        in een dorp?

 5  Ik ga niet met de auto naar mijn werk        met de trein.
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• Oefening 3 Luister naar de docent. Maak de zinnen af. 

  1  Janne en Ali hebben vier kinderen en                .

 2  Het huis heeft drie kamers, maar                  .

 3  De muren zijn erg slecht en                   .

 4  Ze zoeken een nieuw huis, maar                  .

 5  Gaan ze een huis huren of                    ?

 Schema 2

Het voegwoord 2

Ik ben blij        dat   ik in Nederland woon.
Mijn vrouw gaat naar de dokter  omdat  ze buikpijn heeft.
Ik doe een jas aan      als   het koud is.

• Oefening 4 Onderstreep de zinnen met dat en omdat.

 Nederlands leren

 Ik ben nu twee jaar in Nederland. Ik zit op een Nederlandse cursus. 

 Ik vind dat het Nederlands een moeilijke taal is.  De mensen praten zo vlug! 

 Ook het lezen vind ik moeilijk. 

 Maar ik wil het Nederlands echt leren omdat ik in Nederland woon. 

 Dan wil je toch de mensen kunnen begrijpen.

• Oefening 5 Kies het goede woord.

 1  Wil je vanavond thuisblijven als / dat / of wil je naar de film?

 2  Ik hoop omdat / dat / als ze gauw komt.

 3  Hij stopt met zijn studie omdat / dat / of hij geen tijd heeft.

 4  Ik doe mijn regenjas aan of / maar / als het regent.

 5  Vind je of / dat / als een taal leren moeilijk is?
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• Oefening 6 Maak een goede zin.
 
 ik / hoor / ze
 1  Ik onthoud woorden vaak als                   .

 naar school / ik / moet 
 2  Ik sta vroeg op omdat                     .
 
 vanavond / ik / terugkom
 3  Is de fiets klaar als                      ?

 boodschappen / doet / je
 4  Ze wil dat                        .

 ze / van / houdt / me
 5  Aline zegt dat                       .
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