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LES 1

11 Maak de zinnen af

1 Het meisje is blij.
2 De dokter is in het ziekenhuis.
3 De kinderen zijn op school.
4 De man is bij de gemeente.
5 De docent is in de auto.
6 Ik ben thuis.
7 De cursisten zijn moe.
8 De baas is klein.
9 Jij bent lief.
10 De docenten zijn aardig.
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LES 2

12 Wie is het?

1 U bent mevrouw Radi.
2 Wij / We zijn cursisten.
3 Ik ga naar de dokter.
4 Jullie maken huiswerk.
5 Zij / Ze is een vrouw.
6 Zij / Ze gaan naar de stad.
7 Jij / Je bent aardig.
8 Hij spreekt Nederlands. 

13  Schrijf het antwoord op

1 Ben jij op school?     Ja, ik ben op school.
2 Bent u thuis?      Ja, ik ben thuis.
3 Is hij in de supermarkt?   Ja, hij is in de supermarkt.
4 Is zij ziek?       Ja, zij is ziek.
5 Zijn wij aardig?      Ja, jullie zijn aardig.
6 Zijn jullie moe?      Ja, we zijn moe.
7 Zijn zij op school?     Ja, zij zijn op school.

14  Schrijf het antwoord op

1 Wie ben jij?       Ik ben …
2 Wie is de docent?     Hij / Zij is …
3 Wie zijn jullie?      Wij / We zijn …
4 Waar ben jij?      Ik ben …
5 Waar is de docent?     Hij / Zij is …
6 Waar zijn jullie?     Wij / We zijn …

15 Jij of u? 

1 Je praat met je zoon.         ?  jij
2 Je praat met je man of vrouw.       ?  jij
3 Je praat met de buurvrouw. Zij is 80 jaar.    ?  u
4 Je praat met je collega op het werk. Hij is 25 jaar.  ?  jij
5 Je praat met de buurman. Hij is 30 jaar.    ?  jij
6 Je praat met de directeur.        ?  u
7 Je praat met je zus.         ?  jij
8 Je praat met een man van de gemeente.     ?  u
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LES 3

8 Schrijf de zinnen op bij de 1, 2 en 3

1 Wij      wonen    in Amsterdam.
2 Wij      wonen   twee jaar     in Amsterdam.
3 Mijn kinderen  spelen   op straat.
4 Mijn kinderen   spelen    vandaag    op straat.
5	 De	koffie	 	 	 staat	 	 	 op	tafel.
6	 De	koffie	 	 	 staat	 	 	 nu	 	 	 	 	 	 op	tafel.
7 De hond   eet     vlees.
8 De hond   eet    iedere dag    vlees.
9 De les    is     op dinsdag.
10 De les    is     op dinsdag    in Rotterdam.

9 Maak vijf goede 1233-zinnen met de woorden

1 De dokter    werkt    iedere week    in het ziekenhuis.
2 De dokter   werkt   iedere maandag   in het ziekenhuis.
3 De dokter    werkt    vandaag     in het ziekenhuis.
4 Wij      eten   iedere maandag   vis. 
5 Wij      eten   vandaag     vis.
6 Wij      eten   iedere week   vis.
7 De koe    staat   in de winter    binnen. 
8 De vogels   leggen   in de lente    een ei.
9 De vogels   leggen   vandaag     een ei.
10 Ik      slaap    vandaag     op de bank.
11 Ik      slaap   iedere week    op de bank.
12 Ik      slaap   iedere maandag   op de bank.

10 Schrijf een goede 123- of 1233-zin

1 Ik      ben    … jaar oud.
2 Ik      woon   in …
3 Mijn huis   heeft   ... kamers.
4 Ik      kom   uit …
5 Ik      eet    vandaag …
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LES 4

7 Schrijf de zinnen in het schema

1 In Amsterdam  wonen    wij      twee jaar.
2 Vandaag   spelen   mijn kinderen   op straat.
3	 Nu			 	 	 	 staat	 	 	 de	koffie	 	 	 op	tafel.
4 Iedere dag   eet     de hond   vlees.
5 Op dinsdag   is     de les    in Rotterdam.

8 Puzzelen 

1 Snel rijdt de bus naar het station.
2 In de vakantie spelen de kinderen met de bal.
3 Morgen wil hij naar de kapper.
4 Met mijn mobiel bel ik naar de kapper.
5 Vandaag gaat mijn zus naar Utrecht. 

9 Schrijf een goede 321- of 3213-zin

1 Hoelang   woon   je     in Nederland?
2 Wat    eet     je      vandaag?
3 Hoe    ga    jij      naar school?
4 Wanneer    doe    je      examen?
5 Hoe laat   is    de pauze?
6 Hoeveel boeken heb    jij      in huis?
7 Wanneer   pin    jij     100 euro?
8 Wat     drink   jij      ’s morgens?
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LES 5 

14 Schrijf een 2 op

1 Jij          drinkt     bier.
2 Wij         wachten   op de bus.
3 Ik         lig     in bed.
4 De docent       werkt    op woensdag.
5 De jongen en het meisje    luisteren   naar muziek.
6 Jullie         drinken    water.
7 Ik          rij     in een mooie auto.
8 Jij          kijkt     tv.
9 De kinderen      liggen    in bed.
10 De cursisten      kijken    tv.

15 Maak goede 123-zinnen

1 Hij luistert naar de docent.
2 Hij werkt op zondag.
3 Hij vliegt naar Londen.
4	 Hij	kijkt	een	film.
5 Jij luistert naar de docent.
6 Jij werkt om vier uur.
7	 Jij	kijkt	een	film.
8 Jij vliegt op zondag.
9 De man luistert in de klas.
10 De man werkt in de supermarkt.
11	 De	man	kijkt	een	film.
12 De man vliegt naar Londen.
13 De vrouwen kijken tv.
14 De vrouwen werken in de supermarkt.
15 De vrouwen vliegen op maandag.
16 Jullie kijken naar de docent.
17 Jullie werken in de klas.
18 Jullie vliegen naar Londen.
19 Wij kijken tv.
20 Wij werken op maandag.
21 Wij vliegen op zondag.
22 Ik werk in de supermarkt.
23	 Ik	kijk	een	film.
24 Ik vlieg om vier uur.
25 Ik luister naar de docent.

Bespreek andere zinnen met je docent. 
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LES 6 

12 Maak de zinnen af

1 Waar ligt de map?     De map ligt    op     de tafel.
2 Waar staat de docent?    De docent staat   voor    het bord.
3 Waar liggen de boeken?   De boeken liggen  in    de kast.
4 Waar zitten de kinderen?   De kinderen zitten   tussen   vader en moeder.
5	 Waar	staan	de	fietsen?		 	 	 De	fietsen	staan		 	 achter	 	 	 het	huis.
6 Waar zit Ali?      Ali zit      naast   Ahmed.

13 Schrijf acht goede 123-zinnen

1 Wij zitten naast het raam.
2 Jij staat tussen de ramen.
3 De pennen liggen achter de stoel.
4 Het meisje zit op de stoel.
5 De cursisten staan voor het bord.
6 De bal ligt op de stoel.
7 De tafel staat voor het huis.
8	 De	koffie	ligt	tussen	het	boek	en	de	map.

Bespreek andere zinnen met je docent.

14 Praatplaat 

1 De man zit op de bank.
2 De mensen zitten op een stoel.
3 De tas staat op de grond.
4 Het glas staat op tafel.
5 De jas ligt op de stoel.
6 De hond zit voor de man.
7 De ober staat bij de mensen.
8 De tas staat onder de stoel.
9 Het blikje ligt op de grond.
10	 Het	flesje	staat	op	tafel.

Bespreek andere zinnen met je docent.
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LES 7

11  Maak de zinnen af 

1 Mijn zus   heeft   een tuin.
2 De cursisten   hebben   twee boeken.
3 Ik      heb    een afspraak.
4 De kinderen  hebben   een rode bal.
5 Jij     hebt   een blauwe rok.
6	 Mijn	vader	 	 	 heeft	 	 	 een	fiets.
7 Jullie    hebben   een klein huis.
8 U     heeft    veel pennen.
9 Wij      hebben   een witte tas.

12 Schrijf acht goede 123-zinnen

1 Ik heb vakantie.
2	 Zij	hebben	een	fiets.
3 Zij heeft drie kinderen.
4 Wij hebben een afspraak.
5 De cursisten hebben veel boeken.
6 Hij heeft een bril.
7 Jij hebt 10 euro.
8 Jullie hebben een mobiel.
9 De docent heeft drie kinderen.
10 De vrouw heeft een klein huis.

Bespreek andere zinnen met je docent.
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LES 8

10 Maak de zinnen af

1 De buurman heeft een hond.   De buurman heeft twee ...   honden
2 Mijn huis heeft een kamer.    Mijn huis heeft drie ...    kamers
3 De a is een letter.      De a en b zijn ...     letters
4 Ik eet een appel.      Ik eet twee ...      appels
5 De bushalte is ver.      De … zijn ver.      bushaltes
6 De lepel ligt in de keuken.    De … liggen in de keuken.   lepels
7 De bank staat in de kamer.    De … staan in de kamer.   banken
8 Het meisje ligt in bed.     De … liggen in bed.     meisjes

11 Maak de zinnen af

1 De vrouwen werken bij de gemeente. De … werkt bij de gemeente.  vrouw
2 De docenten zijn op school.   De … is op school.    docent 
3 De boeken liggen op tafel.    Het … ligt op tafel.    boek
4	 De	vaders	rijden	op	een	fiets.	 	 	 De	…	rijdt	op	een	fiets.	 	 	 vader
5 De moeders rijden in een auto.   De … rijdt in een auto.   moeder 
6 De tafels staan in het lokaal.   De         tafel staat in het 
                   lokaal.
7 De jongens luisteren naar muziek.  De         jongen luistert naar 
                   muziek.
8 De meisjes werken tot twee uur.  Het        meisje werkt tot twee 
                   uur.
9 De letters zijn moeilijk.     De         letter is moeilijk.
10 De kopjes staan op tafel.    Het        kopje staat op tafel.

12  Praatplaat 

1 Ik zie twee planten.
2 De man zit op de stoel.
3 De tafel staat vol.
4 Mensen zitten op de bank.
5 De vrouw staat op.
6 De jongen staat voor de tv.
7 De man heeft een dikke buik.
8 Het kopje staat op tafel.
9 De lamp staat aan.
10 Het meisje heeft een broek aan.
11 Het meisje leest een boek.
12 De vrouw heeft schoenen aan.
13 De koekjes staan op tafel.

Bespreek andere zinnen met je docent.



10GEREGELD SPREKEN ANTWOORDEN

LES 9

11 Hardop zeggen

12  Schrijf de vraag op

1	 De	jongen	fietst	naar	school.	 	 	 Fietst	de	jongen	naar	school?
2 De kinderen eten rijst.     Eten de kinderen rijst?
3 Het meisje leert de woorden.   Leert het meisje de woorden?
4 De man loopt op staat.     Loopt de man op straat?
5 De dokter schrijft een brief.   Schrijft de dokter een brief?
6 Zijn vrienden drinken bier.    Drinken zijn vrienden bier?
7 De cursisten lezen het boek.   Lezen de cursisten het boek?
8	 De	broers	kijken	naar	de	film.	 	 	 Kijken	de	broers	naar	de	film?
9 Deze vrouwen zijn zussen.    Zijn deze vrouwen zussen?
10 De man gaat naar een feest.   Gaat de man naar een feest?

13  Schrijf een 2 op

1 Leest hij vandaag een boek?
2 Leert zij haar woorden goed? 
3 Mag ik jouw pen vandaag?
4 Eet u nu een broodje?
5	 Kijken	wij	om	zeven	uur	naar	de	televisie?
6 Zitten zij met hun vrienden op de bank?
7	 Kopen	jullie	kip	op	de	markt?
8 Stuur ik een e-mail aan mijn baas?
9	 Kopen	jullie	een	woning	in	Utrecht?
10 Loop jij ’s avonds naar huis?

14  Maak een goede vraag

1	 Koop	jij	morgen	een	auto?
2 Drink jij straks een kopje thee?
3 Eet jij vanavond kip?
4 Loop jij ’s avonds naar huis?
5 Lees jij straks een boek?

Bespreek andere zinnen met je docent.
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LES 10

10 Schrijf het antwoord op

1	 Wil	u	een	kopje	koffie?		 	 	 	 	 	 Ja,			 ik		 	 wil	een	kopje	koffie.
2 Wil de buurman een nieuwe auto?    Ja,  hij  wil een nieuwe auto.
3 Wil je zus naar huis?       Ja,  zij   wil naar huis.
4 Willen wij om vijf uur eten?      Ja,  jullie willen om vijf uur eten.
5 Willen jullie vandaag naar de markt?   Ja,  wij   willen vandaag naar de markt.
6 Willen de kinderen een nieuwe mobiel?  Ja,  zij  willen een nieuwe mobiel.

11 Schrijf het antwoord op

1 Stuurt u een e-mail?       Ja, ik stuur een e-mail.
2 Hebben wij het antwoord goed?    Ja, jullie hebben het antwoord goed.
3 Moeten de meisjes vandaag naar school?  Ja, zij moeten vandaag naar school.
4 Heb ik mijn sleutels in mijn tas?    Ja, ik heb mijn sleutels in mijn tas.
5 Stop jij met roken?        Ja, ik stop met roken.
6 Loopt Mohammed 10 kilometer?    Ja, hij loopt 10 kilometer.
7	 Kom	je	met	de	auto?	 	 	 	 	 	 	 Ja,	ik	kom	met	de	auto.
8	 Gaan	jullie	vanavond	naar	de	film?		 	 	 Ja,	wij	gaan	vanavond	naar	de	film.
9	 Komen	de	buren	morgen	bij	ons?	 	 	 	 Ja,	zij	komen	morgen	bij	ons.
10	 Kijkt	Rachida	op	haar	mobiel?	 	 	 	 	 Ja,	zij	kijkt	op	haar	mobiel.
11 Heb jij buren?         Ja, ik heb buren.
12 Heeft de buurvrouw een auto?     Ja, zij heeft een auto.
13	 Drinken	jullie	koffie	met	de	buren?		 	 	 Ja,	wij	drinken	koffie	met	de	buren.
14 Spreekt de buurman Nederlands?    Ja, hij spreekt Nederlands.
15 Eten de buren vlees?       Ja, zij eten vlees.



12GEREGELD SPREKEN ANTWOORDEN

LES 11

11 Schrijf het antwoord op

1 Loopt hij in de supermarkt?     Nee, hij loopt niet in de supermarkt.
2 Rijd jij naar Schagen?       Nee, ik rij niet naar Schagen.
3 Slaapt Peter vannacht op de bank?   Nee, hij slaapt vannacht niet op de bank.
4	 Kijk	jij	met	je	vriend	naar	voetbal?	 	 	 	 Nee,	ik	kijk	niet	met	mijn	vriend	naar	voetbal.
5 Mag ik een broodje?       Nee, jij mag geen broodje. 
6 Heeft Maria morgen een vrije dag?    Nee, Maria heeft morgen geen vrije dag.
7	 Kopen	wij	een	zak	chips?	 	 	 	 	 	 Nee,	jullie	kopen	geen	zak	chips.	
8 Lezen jullie een mooi boek?     Nee, wij lezen geen mooi boek.
9	 Heeft	u	een	rode	fiets?		 	 	 	 	 	 Nee,	ik	heb	geen	rode	fiets.

12  Schrijf het antwoord op

1	 Kijkt	hij	met	zijn	dochter	naar	de	film?	 	 	 Nee,	hij	kijkt	niet	met	zijn	dochter	naar	de	film.	
2 Heb jij een nieuwe broek?      Nee, ik heb geen nieuwe broek.
3 Reist jouw vriendin met de trein?    Nee, zij reist niet met de trein.
4 Heb ik rood haar?        Nee, jij hebt geen rood haar.
5 Gaat de bus op tijd?       Nee, de bus gaat niet op tijd.
6 Hebben jullie morgen les?      Nee, wij hebben morgen geen les.
7 Luister je naar muziek?       Nee, ik luister niet naar muziek.
8 Heeft Maxima blauwe ogen?     Nee, Maxima heeft geen blauwe ogen.
9 Hebben wij brood in huis?      Nee, wij hebben geen brood in huis.
10	 Kook	jij	met	je	moeder?	 	 	 	 	 	 Nee,	ik	kook	niet	met	mijn	moeder.	

13  Schrijf het antwoord op

1 Eet de koning veel tomaten?     Ja, de koning eet veel tomaten.
             Nee, de koning eet niet veel tomaten.
2 Betaal jij in de supermarkt met je pinpas?  Ja, ik betaal in de supermarkt met mijn pinpas.
             Nee, ik betaal in de supermarkt niet met mijn
             pinpas.
3 Heeft het buurmeisje een auto?    Ja, het buurmeisje heeft een auto.
             Nee, het buurmeisje heeft geen auto.
4 Gaat het morgen regenen?      Ja, het gaat morgen regenen.
             Nee, het gaat morgen niet regenen.
5 Eten Nederlanders veel rijst?     Ja, Nederlanders eten veel rijst.
             Nee, Nederlanders eten niet veel rijst.
6 Is Amsterdam de hoofdstad van Duitsland? Ja, Amsterdam is de hoofdstad van Duitsland.
             Nee, Amsterdam is niet de hoofdstad van Duitsland. 
7	 Kom	je	op	de	fiets	naar	school?	 	 	 	 Ja,	ik	kom	op	de	fiets	naar	school.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nee,	ik	kom	niet	op	de	fiets	naar	school.
8 Eet jij veel appels?        Ja, ik eet veel appels.
             Nee, ik eet niet veel appels.
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9 Ga jij om elf uur naar bed?      Ja, ik ga om elf uur naar bed.
             Nee, ik ga niet om elf uur naar bed.
10 Spreek jij Nederlands met je buurvrouw?   Ja, ik spreek Nederlands met mijn buurvrouw.
             Nee, ik spreek geen Nederlands met mijn 
             buurvrouw. 
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LES 12

10  Hardop zeggen

11  Maak de vraag af

1 Wanneer werk jij?     Ik werk op maandag.
2 Waar werkt hij?      Hij werkt in een winkel.
3 Hoeveel zussen heeft zij?   Zij heeft drie zussen.
4 Wie ben jij?       Ik ben Ali.
5 Hoe gaan jullie?     Wij gaan met de bus.
6 Wat eten zij?      Zij eten soep.
7 Welke maand is het?    Het is maart.

12  Schrijf het goede antwoord op

1 Wie ben jij?       Ik ben …
2 Waar woon jij?      Ik woon in …
3 Wat drink je?      Ik drink …
4 Hoe oud ben je?     Ik ben … jaar oud.
5 Wanneer werk jij?     Ik werk …
6	 Hoeveel	koffie	drink	jij?	 	 	 Ik	drink	…	koffie.
7 Welke kleur vind je mooi?   Ik vind … mooi.

13  Taalsafari

1 Wie ben jij?       …
2 Waar woon jij?      …
3 Wat drink je?      …
4 Hoe oud ben je?     …
5 Wanneer werk jij?     …
6	 Hoeveel	koffie	drink	jij?	 	 	 …
7 Welke kleur vind je mooi?    …
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LES 13 

7  Maak de zin af

1 Ik heb een boek.     Het is mijn boek.
2 Zij heeft een auto.     Het is haar auto.
3 Jij hebt een appel.     Het is jouw appel.
4 Wij hebben een dochter.   Het is onze dochter.
5 U heeft een laptop.     Het is uw laptop.
6 Jullie hebben potloden.   Het zijn jullie potloden.
7 Zij hebben boeken.     Het zijn hun boeken.
8	 Ik	heb	een	fiets.	 	 	 	 	 Het	is	mijn	fiets.
9 Hij heeft pennen.     Het zijn zijn pennen.
10 Wij hebben een huis.    Het is ons huis.
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LES 14

8  Kies uit elke zin de goede 2

• Ik ga met mijn moeder naar de supermarkt.
• Mijn broer gaat morgen naar Groningen.
• Jij wil elke dag naar het centrum.
• De kinderen willen vandaag vrij.
• Het meisje kan de oefening niet.
• De mannen kunnen niet naar huis.
• Mijn dochter moet vandaag naar het ziekenhuis.
• Mijn kinderen moeten morgen naar school.
• Ik mag vrijdag een nieuwe tas.
• Wij mogen een lekker koekje bij de thee. 

9  Maak de zinnen af

1 Jullie mogen elke dag een ijsje.
2	 Hij	mag	van	zijn	moeder	naar	de	film.
3 Ik mag mijn nieuwe jas aan.
4 Het meisje moet op tijd naar huis.
5	 Mijn	broertje	mag	niet	op	de	fiets	naar	school.
6 De deur moet dicht.
7 Een jongen van 17 mag geen alcohol.
8 De auto is kapot en moet naar de garage.
9 De bloemen moeten water.
10 Jouw dochter moet om half acht naar bed.

10 Maak goede zinnen en kies zelf het juiste werkwoord

1	 ...	je	koffie	of	thee?		 	 	 	 	 Wil
2 Nee, ik … morgen niet.     kan
3 … je mee naar Assen?      Ga
4 Ja, het raam … open.     mag 
5 Ik … nu echt naar binnen.    ga / moet 
6 Hij … graag op vrijdag naar school.  gaat 
7 Het is koud. De deur … dicht.   moet 
8 … ik eerst?        Mag 
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LES 15

11  1 2a 3 3 2b

1 Jij moet in de supermarkt bij de kassa wachten.
2 Mijn tante gaat op de markt vis kopen.
3 Ik wil vandaag mijn huis schoonmaken.
4	 Jouw	oom	kan	40	kilometer	naar	Amsterdam	fietsen.
5 Haar dochter mag iedere dag in de vakantie koken.
6 De buurjongen moet nu de rijst eten.
7 Maria en Jan willen altijd het huiswerk maken. 
8	 De	cursist	mag	in	de	pauze	thee	of	koffie	pakken.
9 De meisjes kunnen tot vier uur in het centrum winkelen.
10 De directeur gaat snel zijn brood eten. 

12 3 2a 1 3 2b

1 In de supermarkt moet jij bij de kassa wachten.
2 Op de markt gaat mijn tante vis kopen.
3 Vandaag wil ik mijn huis schoonmaken.
4	 40	kilometer	kan	jouw	oom	naar	Amsterdam	fietsen.
5 In de vakantie mag haar dochter iedere dag koken. 
6 Nu moet de buurjongen de rijst eten.
7 Altijd willen Maria en Jan het huiswerk maken.
8	 In	de	pauze	mag	de	cursist	thee	of	koffie	pakken.
9 Tot vier uur kunnen de meisjes in het centrum winkelen.
10 Snel gaat de directeur zijn brood eten. 

13  Geef antwoord

1 Mag ik een pen lenen?      Ja, jij mag een pen lenen.
2 Gaat hij een nieuwe auto kopen?   Ja, hij gaat een nieuwe auto kopen.
3	 Kan	u	mij	met	dit	formulier	helpen?	 	 Ja	ik	kan	u	met	dit	formulier	helpen.
4 Gaat hij zijn rijbewijs halen?    Ja, hij gaat zijn rijbewijs halen.
5	 Mag	zij	deze	film	zien?		 	 	 	 	 Ja,	zij	mag	deze	film	zien.
6 Moet de baby in bed blijven?    Ja, de baby moet in bed blijven.
7	 Kan	het	meisje	mooi	zingen?	 	 	 	 Ja,	het	meisje	kan	mooi	zingen.
8 Wil hij de boodschappen betalen?   Ja, hij wil de boodschappen betalen.
9	 Kan	jouw	dochter	al	zwemmen?	 	 	 Ja,	mijn	dochter	kan	al	zwemmen.	
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LES 16

10  Schrijf een goede zin

1 Het brood is bruin.
2 De jas is zwart.
3	 De	fles	is	leeg.
4 De hond is dik.
5 De cursist is slim.
6 De stoel is zacht en vies.
7 Het boek is dik en oud.
8 Het bed is schoon en hard.

11 Puzzelen 

1 De jongen is dik, groot, ziek en lief.
2 De auto is groot, snel, duur en veilig.
3 De buurvrouw is dun, klein, gezond en onaardig.
4 De bal is klein, leeg, vies en nat.

Bespreek de antwoorden met je docent.

12 Puzzelen 

1 Ik ben leuk, lief en aardig.
2 Hij is blond, klein, gezellig en slim.
3 Wij zijn sportief, gezond en gezellig.
4 Jij bent ziek, moe en lang.
5 De tafel is duur, klein, bruin en vies.

Bespreek de antwoorden met je docent.
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LES 17

12  Schrijf het woord op de goede manier 

1 de lichte tas 
2 de lange straat
3 het harde bed
4 de grote pizza
5 het jonge meisje
6 het lelijke huis
7 het makkelijke boek
8 de dure supermarkt
9	 de	lege	fles
10 de snelle auto 

13  Praatplaat 

1 de oude sokken
2 de blauwe kleding
3 de harde muren
4 de goede kok
5 de warme kleding
6 de bruine kast
7 de kleine poes
8 de zwarte wielen
9 de leuke buren
10 de rode deur 

Bespreek de antwoorden met je docent.
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9  Kies een goede 2 

1 Waarom gaat je dochter naar school?
2 Waarom neemt je neef paracetamol?
3 Waarom is jouw collega te laat?
4 Waarom drinken jullie melk?
5 Waarom eet dat meisje weinig? 

a.  Omdat hij pijn in zijn hoofd heeft.    2
b.		 Omdat	zijn	fiets	kapot	is.	 	 	 	 	 	 3
c.  Omdat ze te dik is.        5
d.  Omdat zij graag veel wil leren.     1
e.  Omdat het gezond is.       4

10  Geef antwoord met een goede omdat-132-zin

1 Waarom bel jij je broer?      Omdat ik wat wil vragen.
             Omdat hij jarig is.
2	 Waarom	drink	jij	koffie?	 	 	 	 	 	 Omdat	het	lekker	is.
             Omdat het energie geeft. 
3 Waarom praat jij met de buren?    Omdat zij mij helpen.
             Omdat zij aardig zijn. 
4 Waarom slaap jij veel?       Omdat dat energie geeft.
             Omdat ik ervan hou.
5 Waarom kom je morgen niet?     Omdat ik ziek ben.
             Omdat ik naar school moet.
6 Waarom koop je een nieuw mobieltje?   Omdat de oude stuk is.
             Omdat hij sneller is.

Bespreek de antwoorden met je docent.
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8  Vul zelf een 3 in  

1 Ik heb gisteren het examen gemaakt.
2 Ik heb in het weekend lang geslapen.
3 Ik heb drie jaar in Rotterdam gewoond.
4 Ik heb maandag eten gekookt.
5 Ik heb gisteren mijn vriend gebeld.
6 Ik heb vorige week kleding gekocht.

7 Ik ben gisteren naar school geweest.
8 Ik ben vanochtend naar huis gelopen.
9 Ik ben zondag naar het bos gegaan.
10	 Ik	ben	gisteren	naar	mijn	familie	gefietst.	

Bespreek de antwoorden met je docent.

9  Stel de vragen aan je buurman, taalcoach of docent
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9  Kies 

1 De appel is groen.     Deze appel is groen.   Die appel is groen.
2 Het koekje is lekker.    Dit koekje is lekker.    Dat koekje is lekker.
3 Het licht is uit.      Dit licht is uit.     Dat licht is uit.
4 De stoel is zwaar.     Deze stoel is zwaar.   Die stoel is zwaar.
5 Het brood is oud.     Dit brood is oud.    Dat brood is oud.
6	 De	koffie	is	warm.	 	 	 	 	 Deze	koffie	is	warm.	 	 	 Die	koffie	is	warm.
7 Het schrift is dun.     Dit schrift is dun.    Dat schrift is dun.
8 Het kantoor is klein.    Dit kantoor is klein.    Dat kantoor is klein.
9 De kast is groot.     Deze kast is groot.    Die kast is groot.
10 De sleutel is van jou.    Deze sleutel is van jou.   Die sleutel is van jou.
11 Het geld is van mij.     Dit geld is van mij.    Dat geld is van mij.
12 De deur staat open.    Deze deur staat open.   Die deur staat open.

10 Kies

1 de krant hier      deze krant
2 het fruit daar      dat fruit
3 de bril daar       die bril
4 de beker hier      deze beker
5 het glas hier      dit glas
6 de schriften daar     die schriften
7 het mes hier      dit mes
8 het geluid daar      dat geluid
9 de kast daar      die kast
10 het geld hier      dit geld
11 het water hier      dit water
12 de appel daar      die appel
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10  Schrijf het werkwoord goed op

1 ik woon samen
2 ik vul in
3 ik los op 
4 ik was af
5 ik breng terug
6 ik nodig uit
7 ik neem mee
8 ik droog af
9 ik zet neer
10 ik rust uit

11  Maak een zin van de losse woorden

1 Ik bel je vanavond op.
2 Oma kan fruit meenemen.
3 Jij gaat heel vroeg opstaan.
4 Lara wast de kopjes af.
5 Hij pakt zijn koffer in.
6 Zij doet de deur dicht.
7	 Ko	gaat	de	afspraak	afzeggen.
8 Wij kunnen morgen afspreken.
9 Mama haalt diep adem.
10 Noor kan de koffer inpakken.

12  Maak acht goede 12a32b-zinnen en schrijf ze op

1 Ik zet de bekers neer. 
2 Zij nemen de telefoon op.
3 Lara vult het formulier in.
4 Jij haalt moeilijk adem.
5 Wij kunnen morgen afspreken.
6 Ik los de puzzel op.
7	 Mo	en	Ko	drogen	de	bekers	af.

Bespreek de zinnen met je docent. 
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8  Schrijf het werkwoord goed op

1 ik heb samengewoond
2 ik heb ingevuld
3 ik heb opgelost
4 ik heb afgewassen
5 ik heb teruggebracht
6 ik heb uitgenodigd
7 ik heb meegenomen
8 ik heb afgedroogd
9 ik heb neergezet
10 ik heb uitgerust

9  Maak acht goede 12a32b-zinnen en schrijf ze op

1 Lara heeft het formulier ingevuld.
2 Ik heb bloemen neergezet.
3 Zij heeft de bekers afgedroogd.
4 Jij hebt de puzzel opgelost.
5 Wij hebben morgen afgesproken.
6 Ik heb de telefoon opgenomen.
7 Wij hebben het boek weggegeven.
8 Jullie hebben gisteren afgezegd. 

Bespreek de zinnen met je docent.

10  Maak een goede zin

1 Ik heb je vanavond opgebeld.
2 Oma heeft fruit meegenomen.
3 We hebben de oude kranten weggegooid.
4 Lara heeft de kopjes afgewassen.
5 Hij heeft zijn koffer ingepakt.
6 Zij hebben de deur dichtgedaan.
7	 Ko	heeft	de	afspraak	afgezegd.
8 Wij hebben gisteren afgesproken.
9 Mama heeft diep ademgehaald.
10	 Ko	heeft	de	koffer	ingepakt.
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8  Maak van twee zinnen één zin

1	 Ko	kijkt	televisie	en	Mo	leest	een	boek.
2 Adam speelt met zijn auto’s of hij maakt een tekening.
3 Ik wil graag komen maar ik kan niet lang blijven.
4 Jij bent verkouden dus je stem klinkt schor.
5 Mijn vader drinkt geen bier want hij vindt het niet lekker.
6	 Bella	drinkt	thee	maar	ze	drinkt	geen	koffie.
7 We lopen naar huis of we gaan met de bus.
8 Bas krijgt een boete want hij rijdt te hard. 

9  Maak de zin af 

1 Ik ga met de auto, want het regent heel hard.
2 Mo heeft honger, dus hij eet een broodje.
3	 Kees	wil	geen	blauwe	auto,	maar	hij	wil	een	rode	auto.
4 Zij werken ’s middags of zij werken ’s avonds.
5 Ik ben te laat, want de trein was kapot.
6	 Ik	drink	koffie	en	ik	eet	een	koekje.
7 We eten pizza, of we eten patat.
8 Het regent heel hard, dus ik blijf thuis.

10 Maak de zin af

1 Ik ga naar school, want ik wil leren.
2 Ik mis mijn moeder, dus ik bel haar.
3 Ik hou van wandelen en ik doe dat vaak.
4 Ik drink geen alcohol, maar ik drink water.
5 Ik eet vanavond rijst, of ik eet groente. 

Bespreek de zinnen met je docent.
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10  Maak de zinnen af

1	 Ik	vind	koffie	lekkerder	dan	thee.
2 Mijn vader is ouder dan mijn moeder.
3 De opa is langer dan het kind.
4	 De	auto	is	sneller	dan	de	fiets.
5 Een olifant is zwaarder dan een hond.
6 Mijn laptop is duurder dan mijn mobiel.
7 De stad is drukker dan het dorp.
8	 Mo	is	beter	in	voetbal	dan	Ko.
9 Mijn man kookt liever dan ik.
10 In die tuin staan meer bloemen dan hier. 

11  Maak de zinnen af

1 Dit huis is groot, maar dat huis is het grootst.
2 De jas is goedkoop, maar de trui is het goedkoopst.
3 De jongen is boos, maar het meisje is het boost.
4 Het plastic is hard, maar de steen is het hardst.
5 Het shirt is warm, maar de trui is het warmst.
6 Amsterdam is ver, maar Rotterdam is het verst.
7 De tas is zwaar, maar de rugzak is het zwaarst.
8 Jij snoept weinig, maar Noor snoept het minst.
9 Ik kook graag, maar onze dochter kookt het liefst.
10 Hier staan veel bloemen, maar daar staan er het meest.

12  Vergelijk jezelf met koningin Máxima

• Naam: …
• Leeftijd: Ik ben jonger dan / even oud als / ouder dan Máxima.
• Lengte: Ik ben kleiner dan / even lang als / langer dan Máxima.
• Gewicht: Ik ben lichter dan / even zwaar als / zwaarder dan Máxima.
• Schoenmaat: Mijn schoenmaat is kleiner dan / even groot als / groter dan Máxima.
• Getrouwd: Ik ben korter getrouwd dan / even lang getrouwd als / langer getrouwd dan 
 Máxima. 
• Aantal jaar in Nederland: Ik ben korter dan / even lang als / langer dan Máxima in Nederland.
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7  Geef antwoord op de vragen 

Bespreek de zinnen met je docent.
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6  Geef antwoord op de vragen

Bespreek de zinnen met je docent.
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7  Geef antwoord op de vragen   

1 Wanneer ga je naar de snackbar?    Als ik patat wil eten.
2 Wanneer drink je water?      Als ik dorst heb.
3 Wanneer lach je?        Als ik blij ben.
4 Wanneer ga je met de auto?     Als het regent.
5 Wanneer ga je naar bed?      Als ik moe ben.
6 Wanneer draag je een bril?      Als ik het niet goed kan lezen.

8  Geef antwoord op de vragen

Bespreek de zinnen met je docent.
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8  Schrijf acht goede 12dat132-zinnen

1 … Amsterdam een gevaarlijke stad is.
2 … Nederlands praten niet zo moeilijk is.
3 … koude limonade erg lekker smaakt.
4 … de eindtoets heel belangrijk is.
5 … ons elftal de wedstrijd wint.
6 … alle cursisten heel hard leren.
7 … een bakker ontzettend vroeg opstaat.
8 … alle vrouwen bloemen verdienen. 

9  Lees de zinnen en maak er een mening van

1	 Ik	vind	dat	fietsen	gezond	is.
2 Ik geloof dat de agent een fout maakt.
3 Ik hoop dat het examen heel makkelijk is.
4 Ik vind dat de kinderen te hard schreeuwen.
5 Ik vind dat de scheidsrechter niet eerlijk is.
6 Ik vind dat je collega erg aardig is.
7 Ik vind dat het eten heel erg goed smaakt. 
8 Ik vind dat de verkoper onduidelijk praat.

10  Wat is jouw mening? 

1 Ik vind mijn werk …
2 Ik vind mijn buren …
3 Ik vind het weer ...
4 Ik vind de cursus …
5 Ik vind roken …
6 Ik vind Nederland …

Bespreek de zinnen met je docent.


