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Hoofdstuk 1
Te gek voor woorden

Woorden

Subthema 1
1 Wat hoort bij elkaar?

1 het congres a roken

2 de kerel b toeteren

3 de receptie c de man

4 de auto d netwerken

5 de asbak e het feest

2 Wat hoort bij elkaar?

1 Ik wil nog eens benadrukken a kan het helpen om naar de context

te kijken.

2 Jij mag kiezen naar welke film we

gaan,

b we hebben alleen oppervlakkige

gesprekjes gevoerd.

3 Als je het niet met iemand eens

bent,

c kun je ze gemakkelijk onderbreken.

4 Goed kunnen netwerken d want ik heb geen speciale voorkeur.

5 Als mensen geen diepe

gesprekken voeren,

e is belangrijk voor je carrière.

6 Met haar heb ik nog nooit serieus

gepraat,

f kun je dat ook non-verbaal laten

merken.

7 Als je de betekenis van een woord

niet weet,

g dat dit een belangrijk punt is.

3 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: overbrengen – de inhoud – interactie – verbale – non-verbaal

1 Informatie uitwisselen via taal noemt men communicatie.

2 Je kunt ook communiceren, bijvoorbeeld via houding,

oogcontact en gebaren.

3 Een goede spreker denkt na de over van zijn boodschap.

4 Hij kan zijn boodschap goed aan het publiek.

5 Daarnaast is met het publiek erg belangrijk.
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4 Kies het goede woord.

1 John is erg . Hij raakt me steeds aan en dat vind ik vervelend.

a handig b handtastelijk

2 Deze leerling is veel beter in lezen dan haar klasgenoten. Ze heeft een grote .

a voorkeur b voorsprong

3 Als u iets wilt veranderen aan de indeling van uw huis, heeft u eerst nodig van de

woningbouwvereniging.

a toelichting b toestemming

4 Voordat je op vakantie gaat, moet je je huis goed tegen inbraak.

a begeleiden b beveiligen

5 Als ik mijn hondje uitlaat, rent hij het liefst vrolijk rond. Hij is nog erg .

a lui b speels

6 Om foto's op je computer te zetten moet je eerst de USB-kabel in je computer .

a steken b stellen

7 Terwijl ik aan het bellen was, tekende ik op de tafel. Dat deed ik zonder dat ik het me

realiseerde: het gebeurde .

a bewust b onbewust

5 Kies het goede woord.

1 Ik zat niet op te letten in mijn auto en bleef veel te lang voor staan.

a het stoplicht b de voorsprong

2 De auto's achter me begonnen allemaal te .

a kloppen b toeteren

3 Ik om te zien wat er aan de hand was.

a draaide me om b drong me op

4 Opeens er iemand op het raam van mijn auto.

a klapte b klopte

5 Hij schreeuwde dat ik door moest rijden. Wat een onbeleefde !

a kerel b partner

6 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: adviseerde – kloppen – benadrukte – zich omdraaide – omkeren

1 Volgens de kaart kunnen we hier niet verder rijden. We moeten

.

2 Toen de jongen , zag ik pas dat het mijn neefje was!

3 Onze docent hoe belangrijk het is om buiten de les Nederlands

te spreken.
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4 Voordat je het kantoor binnengaat, moet je drie keer op de deur

.

5 De huisarts hem om zijn ogen te laten onderzoeken.

7 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: weggestuurd – beveiligd – geroddeld – opgepakt

1 Sinds Michel een relatie heeft met zijn collega, wordt er flink over hen

.

2 Door de onveilige situatie in de stad moet een aantal gebouwen extra worden

.

3 Herman heeft het slechte nieuws over zijn werk niet goed . Hij

zit al dagen thuis.

4 Een leerlinge die haar docent bedreigde, is door de schoolorganisatie

.

8 Wat hoort bij elkaar?

1 de alinea a het toilet

2 de partner b het verkeer

3 de interactie c het gesprek

4 het stoplicht d de relatie

5 de wc-bril e de tekst

9 Wat hoort bij elkaar?

1 Slechts een klein deel van onze

boodschap

a stuurden ze hun kinderen even weg.

2 Veel rokers zijn zich onbewust b tast hij de situatie eerst een beetje af.

3 Als je een dag vrij wilt nemen, c keerden we om en gingen we naar

huis.

4 Toen het donker werd in het bos, d moet je eerst toestemming vragen aan

je leidinggevende.

5 Voordat de nieuwe manager

dingen gaat veranderen,

e van de gevaren voor hun gezondheid.

6 Toen de ouders rustig wilden

praten,

f brengen we over via verbale

communicatie.

7 Ik vind het erg vervelend g dat deze collega altjid zo handtastelijk

is.
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10 Schrijf de woorden in de tekst.

Kies uit: inhoud – diep – congres – neutraal – oppervlakkige

Op een kun je makkelijk contact leggen met nieuwe mensen. Je

kunt bijvoorbeeld een gesprekje beginnen over een onderwerp,

zoals het weer. Het moet over een makkelijk onderwerp gaan, vooral niet te

. De van dit soort gesprekken is daarbij

niet zo belangrijk. Sommige mensen houden echter niet zo van

gesprekken en praten liever over serieuze onderwerpen.

11 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: te onderbreken – af te tasten – op te dringen – over te brengen

1 Als je ergens nieuw bent, is het slim om de situatie eerst een beetje

.

2 Het is onbeleefd om iemand midden in een zin .

3 Het is geen goed idee om je zo aan haar . Ze heeft helemaal

geen interesse in je.

4 Het lukte de politicus niet om zijn boodschap helder .

12 Kies het goede woord.

1 Kun je deze envelop even in je tas ?

a steken b strijken

2 Dit bureau heeft ons bij het ontwikkelen van een nieuw communicatiebeleid.

a benadrukt b geadviseerd

3 Eigenlijk was Feby niet uitgenodigd voor het feestje, maar ze heeft .

a zich omgedraaid b zich opgedrongen

4 Een paar collega's hebben het idee om een personeelsfeest te organiseren.

a opgepakt b opgeruimd

5 Ze was zo in gesprek met haar vriendin dat ze de tijd helemaal vergat.

a diep b oppervlakkig

6 De juiste betekenis van dit woord hangt af van .

a de concentratie b de context

13 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: geroddel – voorkeur – receptie – neutrale – alinea – voorsprong – asbak – wc-bril –

speelse – partners

1 Na het feestje stonden overal in de kamer glazen en de zat vol

met sigaretten.

2 De wielrenner had zo'n grote opgebouwd dat de andere

wielrenners hem niet meer konden inhalen.
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3 Luuk en Jan hebben al jaren samen een bedrijf. Ze zijn zakelijke

.

4 Heb je het antwoord al gevonden? Het staat aan het begin van de tekst, in de eerste

.

5 Een klacht die je vaak over mannen hoort, is dat ze de niet

omlaag doen als ze klaar zijn.

6 Geld, religie en politiek zijn geen gespreksonderwerpen.

7 Om te vieren dat Anneke al 25 jaar bij ons bedrijf werkt, is er vanmiddag een

.

8 Je hoeft niet altijd zo serieus te zijn, je kunt ook op een manier

contact leggen.

9 We kunnen een maand- of jaarabonnement op deze krant nemen. Wat heeft jouw

?

10 Ik heb een hekel aan mensen die negatief over andere mensen praten. Ik houd helemaal

niet van dat !

Subthema 2
14 Wat hoort bij elkaar?

1 De agent a werd aangehouden door de politie.

2 De hoogleraar economie b spoorde de dader van de diefstal op.

3 De dronken voetbalsupporter c begeleidde de studenten bij hun

onderzoek.

15 Lees de woorden. Zijn het synoniemen (zelfde betekenis) of antoniemen (tegenstelling)?

synoniemen antoniemen

1 de hoogleraar - de professor □ □

2 impliciet - expliciet □ □

3 doodgaan - sterven □ □

4 de agent - de politieman □ □

5 inchecken - uitchecken □ □

6 overkomen - gebeuren □ □

7 onderschatten - overschatten □ □
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16 Wat hoort bij elkaar?

1 Door een vergissing van de

organisatie

a hebben we kaarsen aangestoken.

2 Met een kort gebaar b slaan en knijpen ze elkaar weleens.

3 Als je in een andere taal

communiceert,

c aarzelde hij geen moment en belde de

politie.

4 Toen hij iemand uit de winkel

zag wegrennen,

d kunnen er gemakkelijk misverstanden

ontstaan.

5 Als kinderen ruzie hebben, e stonden vijftig gasten niet op de

gastenlijst.

6 Toen de elektriciteit uitviel, f maakte hij duidelijk dat ze weg moest

gaan.

17 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: vanzelfsprekend – misverstand – onzichtbare – buitengewone – houding – kring –

lading

1 Hij heeft echt overal commentaar op. Ik heb genoeg van zijn negatieve

!

2 In Nederland zit men op een verjaardagsfeest vaak in een in

de woonkamer.

3 Doordat hij minister is, krijgt alles wat hij zegt al snel een politieke

.

4 Een conducteur heeft soms een functie, namelijk die van

opsporingsambtenaar.

5 Een lijn is een lijn die je niet kunt zien.

6 Door een is de verkeerde versie van het artikel in de krant

geplaatst.

7 In Nederland is het niet dat je mensen aanraakt als je tegen ze

praat.

18 Kies het goede woord.

1 De vrouw vertelde dat ze op haar werk last had van seksuele .

a bestrijding b intimidatie

2 Het is natuurlijk niet acceptabel dat een baas een werknemer in haar billen .

a klopt b knijpt

3 Daarmee geef je een verkeerd af.

a misverstand b signaal

4 Als je een hogere positie hebt, krijgen zulke gebaren al snel een seksuele .

a houding b lading
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19 Wat hoort bij elkaar?

1 De politie maakte proces-verbaal op a hangt soms af van de situatie.

2 Ik maakte een vergissing b door 'meneer' te zeggen tegen

een vrouw.

3 De secretaresse beschuldigde haar baas c van seksuele intimidatie.

4 Het is hem nu al drie keer overkomen d tegen de daders.

5 De betekenis van een gebaar e dat zijn fiets gestolen is.

20 Wat hoort bij elkaar?

1 Ik vind het heel normaal om vrienden in moeilijke

situaties te helpen. Dat is

a dronken.

2 Als we een stukje verder lopen, kun je ons huis zien.

Vanaf hier is het nog

b vanzelfsprekend.

3 Die man ruikt naar alcohol en kan niet meer recht

lopen. Hij is vast

c onzichtbaar.

4 Veel culturele regels staan nergens beschreven. Die

regels zijn

d impliciet.

21 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: op te sporen – in te checken – te doorbreken – dood te gaan

1 De politie doet er alles aan om criminelen .

2 Voordat je de trein instapt, moet je niet vergeten met je ov-

chipkaart.

3 Veel mensen zijn bang om alleen .

4 Hoewel Frank graag wil stoppen met roken, is het erg moeilijk om die slechte gewoonte

.

22 Kies het goede woord.

1 Hij besteedt veel tijd aan zijn studie. Hij is er dag en nacht mee bezig.

a buitengewoon b onderling

2 We hebben al twee uur vergaderd en iedereen is moe. , we houden ermee op.

a Kortom b Toevallig

3 Je moet ervoor oppassen dat je geen verkeerde afgeeft.

a signalen b vergissingen

4 Ze heeft het examen helemaal niet slecht gemaakt. , ze had een van de hoogste

cijfers.

a Impliciet b Integendeel

5 Hij werd van iets dat hij niet had gedaan.

a bedreigd b beschuldigd
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6 Als je door rood rijdt, kun je een krijgen.

a proces-verbaal b promotie

7 Ik heb dat tentamen echt . Het was veel moeilijker dan ik had verwacht.

a onderschat b ondersteund

23 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: doorbreken – aarzelde – Integendeel – kring – Kortom – houding – kaarsen

1 Door haar arrogante maakt ze zich niet populair.

2 Voordat de kinderen de klas binnenkomen, moeten de stoelen in een

worden gezet.

3 Het is helemaal niet mijn gewoonte om vroeg op te staan. !

4 Het verlegen meisje toen de jongen haar mee uit vroeg.

5 Zal ik een paar aansteken? Dan wordt het zo gezellig in huis!

6 Het kost vaak veel moeite om gewoontes en tradities te .

7 Mijn mobiele telefoon is al na een uur leeg en ik kan ook geen sms'jes meer versturen.

, ik wil een nieuwe!

Subthema 3
24 Wat hoort bij elkaar?

1 absurd a de humor

2 gunstig b de auto

3 de koplamp c gek

4 mild d voordelig

5 de ironie e zacht

25 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: ironie – absurd – tegenstrijdigheden – gunstig – overdreven – de werking

1 De weersverwachting voor het komende weekend is : zonnig

en ongeveer 21 graden.

2 Je moet niet alles geloven wat ze over die politicus schrijven. De meeste verhalen zijn

.

3 De verkoper demonstreert van het nieuwe apparaat.

4 In dit rapport staan veel dingen die niet met elkaar kloppen. Het rapport bevat

.

5 Dat de prijs van treinkaartjes dit jaar alweer omhoog gaat, vind ik echt

.

6 Maureen gebruikte toen ze zei dat ze graag naar de tandarts

gaat, want dat is helemaal niet zo.
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26 Wat hoort bij elkaar?

1 Vanwege een ongeluk a wordt de werking van het oog

uitgelegd.

2 Je hoofd buigen b om op tijd bij de goede halte uit

te stappen.

3 Op de arbeidsmarkt c is in sommige landen een uiting

van respect.

4 De groep jongens verhinderde mij d is de linkerbaan van deze weg

tijdelijk gesloten.

5 Door de koplampen van de tegenligger e moeten voldoende kansen voor

jongeren worden gecreëerd.

6 In dit medische boek f werd ik korte tijd verblind.

27 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: geadverteerd – gewaardeerd – gecreëerd – verhinderd – verblind

1 Helaas kan Tanja niet bij de vergadering zijn, ze is vandaag .

2 Klachten, suggesties of ideeën kunt u invullen op dit formulier. Uw mening wordt erg

.

3 Door de economische groei zijn er veel nieuwe banen .

4 De automobilist werd door de felle zon en zag niet meer waar

hij reed.

5 Doordat er steeds meer wordt op internet, stijgen de

inkomsten van veel websites.

28 Kies het goede woord.

1 Deze nieuwe snelweg is extra breed: hij heeft vijf .

a banden b banen c sporen

2 Ik kan deze reclame helemaal niet . Hij gaat naar mijn mening veel te ver.

a bevestigen b verstaan c waarderen

3 Vanwege de populariteit van internet steeds minder bedrijven in kranten en

tijdschriften.

a adverteren b motiveren c promoveren

4 Mijn zus toen ze zei dat ze makkelijk tien kilometer kon schaatsen. Ze kan er niets

van!

a onderbrak b onderhandelde c overdreef

5 De leraar was erg bij het beoordelen van de examens. Bijna alle leerlingen slaagden.

a boos b mild c streng

6 Dit gedicht, dat zij voor haar vriend heeft geschreven, is een van haar gevoelens.

a afwisseling b lading c uiting
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7 Op internet staan verschillende berichten over de dood van de zanger. De informatie

is .

a tegenstrijdig b toevallig c typisch

Subthema 4
29 Wat hoort bij elkaar?

1 een werknemer a berekenen

2 een percentage b ontslaan

3 een vriendschap c onderhouden

4 een bericht d achterlaten

30 Lees de woorden. Zijn het synoniemen (zelfde betekenis) of antoniemen (tegenstelling)?

synoniemen antoniemen

1 slordig - netjes □ □

2 de ergernis - de irritatie □ □

3 voortdurend - steeds □ □

4 suf - saai □ □

5 eveneens - ook □ □

31 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: achteloos – suffe – nutteloos – kinderachtig – productieve

1 Waarom heb je die muur roze geverfd? Die kleur vind ik zo !

2 De training die we moesten volgen was behoorlijk . We hebben

niets nieuws geleerd.

3 Vandaag was niet zo'n dag: ik heb maar twee bladzijdes

geschreven.

4 Wat een plek om op vakantie te gaan! Er is hier helemaal niets

te doen.

5 De jongens gooiden het afval op straat.

32 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: ondervraagd – onderhouden – opgeleverd

1 Via internet kun je makkelijk contact met vrienden en familie

op afstand.

2 Voor dit onderzoek zijn honderdvijftig mensen over hun

eetgewoontes.

3 Het harde werken heeft me het afgelopen jaar veel stress .
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33 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: letters – vult – geliefde – twijfelen – nut – illustreert – kinderachtig – ergernis

1 Het is me niet duidelijk wat het van dit apparaat is. Waarvoor

kun je het gebruiken?

2 De grootste van veel Nederlanders is hondenpoep op straat.

3 Dit boek hoe moeilijk de jeugd van de schrijver was.

4 Je moet niet zo lang ! Het is tijd dat je eindelijk eens een

beslissing neemt.

5 Mijn en ik zijn al acht jaar bij elkaar.

6 Nadia het pakket met cadeautjes voor haar familie in het

buitenland.

7 In sommige talen bestaat het alfabet uit meer dan 26 .

8 Deze film is niet zo geschikt voor volwassenen. Hij is een beetje

.

34 Kies het goede woord.

1 Heb je al hoeveel geld je kunt besteden aan een nieuwe telefoon?

a berekend b beschouwd

2 Is meneer Kramer vandaag aanwezig? Kan ik misschien een bericht voor hem ?

a achterlaten b opsporen

3 Vanmiddag sprak ik toevallig je buurvrouw. Wat !

a een leuke kerel b een leuk mens

4 Nora weet nog niet of ze vanavond meegaat. Ze nog.

a twijfelt b verzint

5 Erik geeft veel geld uit aan computerspelletjes en zijn broertje .

a allereerst b eveneens

35 Wat hoort bij elkaar?

1 Drie medewerkers werden

ontslagen,

a krijg je het gevoel dat je niet meer

meetelt.

2 Ik houd voortdurend in de gaten b of ik nieuwe berichten heb gekregen.

3 Dat hij zulke belangrijke papieren

in de trein laat liggen,

c om alle bestellingen weg te werken.

4 Het lukte de weinig productieve

medewerkers niet

d toen bleek dat ze overbodig waren.

5 Sommige alfabetten maken geen

gebruik van letters,

e is nogal achteloos van hem.

6 Als weinig mensen je profiel

bekijken,

f maar van tekens.
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36 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: duffe – slordig – overbodig – efficiënter

1 Telefoonnummers kun je tegenwoordig op internet vinden. Daarom zijn telefoonboeken

geworden.

2 Alle werknemers moeten een cursus volgen om te leren

werken.

3 Op je profiel zetten dat je van lezen en schrijven houdt, maakt een

indruk.

4 Peter is heel in het beantwoorden van zijn e-mail. Soms krijg je

helemaal geen reactie.

37 Schrijf de woorden in de tekst.

Kies uit: weg te werken – ondervraagd – afgeleid – nutteloze – efficiënter

Het onderzoeksbureau heeft werknemers over hun e-mailgebruik.

Het blijkt erg veel tijd te kosten om elke dag alle e-mail . De

meeste berichten kun je direct weggooien. Ze staan vol met

informatie. Door al die e-mail word je snel van je werk. We

moeten omgaan met e-mail door het op vaste tijden te lezen.

38 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: duf – mens – geliefde – nut

1 Toen ik een biertje bestelde, vroeg de vrouw om mijn identiteitskaart. Wat een raar

!

2 Ik vind dit maar een stadje. Er zijn helemaal geen

mogelijkheden om uit te gaan.

3 Heb je mijn al ontmoet? We hebben nu vier maanden een

relatie.

4 De laatste tijd wordt er veel gediscussieerd over het van

sociale netwerken.

39 Kies de goede woorden.

1 We zijn erg tevreden over de samenwerking met deze organisatie. Het heeft ons veel

.

a opgeleverd b overgegeven

2 Deze zangeres is veel minder populair dan vroeger. Ze in de muziekwereld.

a telt niet meer mee b telt niet meer op

3 De journalist zijn verhaal door een paar foto's te laten zien.

a illustreerde b ontwikkelde
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4 Voordat hij met zijn toespraak begon, hij zijn glas met water.

a viel b vulde

5 De buren geven een feestje, terwijl ik probeer te studeren. Dat lawaai .

a leidt me erg af b zet zich erg in

Grammatica & spelling

Bezitsrelaties
1 Lees de zinnen. Is de zin goed of fout?

goed fout

1 Gaan we naar mijn huis of d'r? □ □

2 Julia's vriend werkt bij een reclamebureau. □ □

3 Als een vreemde man zijn hand op de mijne legt, is

dat gek.

□ □

4 Ken jij zijn moeder goed? □ □

5 Dit is echt die auto van mij hoor! □ □

6 Wat was Lubbers' bedoeling nou eigenlijk? □ □

7 Welk kopje is die van mij? □ □

2 Kies de goede woorden.

1 Zijn hand ligt vlak bij van mij.

a d'r b die

2 Je moet goed letten op lichaamstaal.

a elkaars b die van ons

3 Ik houd er niet van als jouw knie steeds tegen komt.

a de mijne b van mij

3 Wat hoort bij elkaar?

1 Is dit mijn glas of het jouwe? a Zijn dat niet de jouwe daar?

2 Wat vond Berts moeder van zijn optreden? b Zij vond het erg leuk.

3 Nu ben ik mijn sleutels alweer kwijt! c Het mijne, denk ik.

4 De kwaliteit van haar foto's is niet zo goed. d Die van mij zijn veel beter.

5 Is dit de auto van jullie buren? e Ja, dit is de hunne, de onze

staat daar.

4 Kies de goede woorden.

1 Heb je de nieuwe vriend Hanneke al gezien?

a van b d'r
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2 Wat vindt u van nieuwe bed?

a ons b dat van ons

3 Ik ben mijn pen vergeten. Neem maar.

a mijn b die van mij

5 Kies de goede woorden.

1 Mijn baas vrouw is nog heel jong.

a van hem b de zijne c z'n

2 Is dat mijn jas of ?

a van jou b de jouwe c dat van jou

3 Ik praat vaak met mijn buurvrouw zoon.

a van haar b d'r c zijn

6 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: dat van ons – z'n – die van hen – jouw – d'r

1 Waar heb je de auto geparkeerd? Naast .

2 Ik heb tegen de buurvrouw gezegd dat ze beter op kat moet

letten.

3 Op mijn man werk is alles goed geregeld.

4 Ik vind jullie huis veel leuker dan .

5 Heb jij dit voorgesteld? Was dit idee?

7 Maak de zinnen af.

1 boos – medewerkster – kunnen worden – had

Lubbers' .

2 lichaamstaal – let – elkaars – altijd – op

Iedereen .

3 jouwe – mijn brood – dit – het – of

Is ?

4 de vrachtwagen – een mooie oplossing – had – van

De chauffeur .

5 is – z'n hond – geworden – heel oud

Mijn vader .

De hoofdzin met inversie
8 Onderstreep het subject in de zin.

1 Het meeste effect heeft humor in reclames voor snoep.

2 Op allerlei manieren kan een grappige situatie worden gecreëerd.

3 Die reclame vond ik eigenlijk helemaal niet zo goed.
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4 Het gebruik van humor verhoogt de waardering voor een reclame-uiting.

5 Als chauffeur zijn wij natuurlijk dag en nacht onderweg.

6 Om effectief te zijn moeten het merk en de boodschap sterker overkomen dan de humor.

7 Humor kan natuurlijk per cultuur anders worden begrepen.

9 Onderstreep de persoonsvorm in de zin.

1 Humor werkt gunstig op het onthouden van de reclame zelf.

2 Binnen het gezin is het normaal iemand zacht aan te raken.

3 Daar zou hij erg van schrikken.

4 In een treincoupé willen mensen altijd ver van elkaar af zitten.

5 We willen elkaar liever niet hoeven aanraken.

6 Maar in andere landen kunnen de gewoontes heel anders zijn.

7 In Afrika bijvoorbeeld komen mensen juist graag naast je zitten.

10 Lees de zinnen. Bevat de zin inversie of niet?

ja nee

1 Een praatje met iemand maken is niet altijd makkelijk. □ □

2 Op een receptie kun je soms moeilijk contact maken. □ □

3 Je hoeft niet iets heel interessants te zeggen

natuurlijk.

□ □

4 Een eenvoudig praatje over het weer is al genoeg. □ □

5 Op die manier voel je je minder onzeker. □ □

6 Je kunt eigenlijk over alles praten. □ □

7 Na zo'n kort gesprekje kun je dan verder over van alles

praten.

□ □

11 Lees de zinnen. Is de zin goed of fout?

goed fout

1 In de reclame humor wordt veel gebruikt. □ □

2 Ook op je werk is lachen heel belangrijk. □ □

3 Tegenwoordig veel jongeren zijn actief op een sociaal

netwerk.

□ □

4 Nog lang niet alle ouderen kennen internet. □ □

5 Voor veel bejaarden e-mail is het belangrijkst. □ □

6 De laatste tijd chatten steeds meer jongeren vele uren

per dag.

□ □

GRAMMATICA & SPELLING | HOOFDSTUK 1 | 19



12 Wat hoort bij elkaar?

1 Ik a zijn asbak om in de Mercedes.

2 In de Mercedes naast mij b de vrachtwagenchauffeur een fantastisch idee.

3 Hij c sta met mijn fiets voor het rode stoplicht.

4 Gelukkig heeft d zit een dikke, kale man.

5 Hij keert e gooit zomaar zijn asbak leeg op straat.

13 Kies de goede woorden.

1 Natuurlijk graag iets voor je doen!

a ik wil b wil ik

2 Wij met de boot hier aangekomen.

a zijn vanmiddag b vanmiddag zijn

3 me een goede openingszin.

a Lijkt dat b Dat lijkt

14 Maak de zinnen af.

1 meegemaakt – iets – heb – week – grappigs – ik

Vorige .

2 naar me toe – een – kwam – het station – man – vreemde

Op .

3 heel – me – enthousiast – begroette

Hij .

4 gezien – had – nooit – nog – man – die

Ik !

5 had vergist – dat – merkte hij – hij – zich – een tijdje

Na .

6 weg – hoofd – rood – een – hij – liep

Met .

Verbindingen

Verbindingen
1 Kies het goede woord.

1 De docent werd gevraagd een training te in het buitenland.

a geven b hebben

2 Kleine kinderen vaak gemakkelijk contact met iedereen.

a doen b leggen

3 Deze plant is erg gevoelig te veel zonlicht.

a aan b voor
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