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VOORWOORD

Oefenboek woorden

Dit is een oefenboek bij DISK. Je kunt hier de woorden die je bij DISK leert nog meer oefenen. Dit oefenboek 
heeft twintig hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een woordenlijst van vijftig woorden. Met deze vijftig 
woorden oefen je. 

Hoofdstuk1 heeft 20 oefeningen. De oefeningen in dat hoofdstuk zijn makkelijker dan in de volgende 
hoofdstukken.
De hoofdstukken daarna hebben elk 10 oefeningen.

Elk hoofdstuk heeft weer andere oefeningen, maar de oefeningen lijken wel op elkaar. 

Elk hoofdstuk begint met een oefening met plaatjes. In oefening 1 tot en met 5 is er maar één antwoord goed. 
Vaak kies je een antwoord uit een lijstje boven de oefening. De antwoorden vind je achterin het boek. Je kunt ze 
dus zelf nakijken. Je maakt deze oefening alleen of, als je dat fijn vindt, samen met een ander.

Bij oefening 6 tot en met 8 ga je meer schrijven. Je moet bijvoorbeeld zinnen afmaken of vragen beantwoorden. 
Hier kunnen natuurlijk veel antwoorden goed zijn. Daarom laat je je antwoorden bij deze oefeningen aan je 
docent zien. Of je bespreekt ze met je hele groep. Je oefent hier met de woorden, maar ook een beetje met 
grammatica.

Oefening 9 is een oefening waarbij je moet samenwerken. Ook hier gebruik je de nieuwe woorden. In deze 
oefening ga je meestal samen praten. 

Oefening 10 is een schrijfoefening. Je schrijft hier meestal een tekst van minimaal tien regels. Het zijn 
verschillende soorten teksten: je schrijft een keer een e-mail (aan jezelf!), een gesprek tussen twee leerlingen, 
een enquête. Soms moet je eerst iets aan een ander vragen, maar je maakt deze oefening verder alleen. In 
je tekst laat je zien hoeveel je van het hoofdstuk weet, hoe goed je de nieuwe woorden al kent en hoe goed je 
grammatica is. Het is dus helemaal je eigen tekst. Deze tekst geef je aan je docent. Je docent kijkt de tekst na.

Voorwoord
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HOOFDSTUK 1

Oefenboek woorden

  WOORDENLIJST

aan
achternaam, de
begrijpen
binnen
bladzijde, de
boek, het
bord, het
buiten
computer, de
dansen
deur, de
dicht
docent, de
doen
drinken
eten
gaan
gamen
geboren (in)
gum, de
herhalen
hobby, de
houden van (een 

hobby)
huiswerk, het
jas, de
kantine, de

kluisje, het
komen 
komen (uit)
kunnen / kan
kwartier, het
leerling, de
leren
les, de
lezen
licht, het
lokaal, het
luisteren
maken
minuut, de
mobiel, de
mogen / mag
muis, de
naam, de
oefening, de
open
over 
pakken
pauze, de
pen, de
potlood, de
raam, het
rooster, het

samen
school, de
schrift, het
schrijven
sporten
spreken
stift, de
stil
stoel, de
tafel, de
tas, de
tekenen
tekst, de
tijd, de
toetsenbord, het
trap, de
tv kijken
uit
uur, het
vak, het
voor
voornaam, de
vraag, de
vragen
wc, de
werken

Getallen
0  nul
1  een
2  twee
3  drie
4  vier
5  vijf
6  zes
7  zeven
8  acht
9  negen
10  tien
11  elf
12  twaalf
13  dertien
14  veertien
15  vijftien
16  zestien
17  zeventien
18  achttien
19  negentien
20  twintig
21  eenentwintig
22  tweeëntwintig
23  drieëntwintig
30  dertig
40  veertig
50  vijftig
60  zestig
70  zeventig
80  tachtig
90  negentig
100  honderd

Hoofdstuk 1
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 OEFENING 1 
 Schrijf het goede woord bij het plaatje.
 de jas – de trap – het bord – de mobiel – het schrift – de deur – de gum – het kluisje – de tafel – het raam

 1   2   3 
  

 4   5   6 

 7   8   9 
 

 10      
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 OEFENING 2 
 Zet de woorden in de goede kolom. Wat is er in het lokaal?
 de computer – de docent – de kantine – het kluisje – het licht – het potlood – het schrift – de stift – de tas – 
 de wc
 

in het lokaal niet in het lokaal

 OEFENING 3
 Wat hoort bij elkaar? Zoek het plaatje bij de zin. 
 Trek een lijn. 

1  De docent schrijft met de stift.       a          b

2  Marieke danst.       

3  De deur is open.           c          d

4  Het is tijd. We gaan naar huis.     

5  Op het rooster staan de vakken.      e          f

6  Bakir drinkt cola.      

7  Op bladzijde 20 staan de oefeningen.     g          h

8  Diyana maakt huiswerk.      

9  In dit lokaal zijn drie ramen.        i          j

10  Avram leest een tekst.        

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Nederlands

Nederlands

Rekenen

Nederlands

Rekenen

Rekenen

Gym

Hoofdstuk 1
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 OEFENING 4
 Lees de vragen. Schrijf je antwoord op.      

1  Waar is de kantine? Binnen of buiten?        

2  Wat doe je dicht? De deur of het licht?        

3  Wat is 15 minuten? Een kwartier of een uur?      

4  Angela, Ikram, Donny: zijn dit achternamen of voornamen? 

5  Wat staat op het rooster: de boeken of de vakken?    

6  Wat doe je op school? Gamen of leren?       

7  Waarvoor is een gum? Voor een pen of een potlood?   

8  Wat is er bij de computer? Een muis of een stift?    

9  Wat doe je met het licht? Aan of gaan?       

10  Wat kan in een kluisje? Een jas of een trap?      

 OEFENING 5
 Schrijf het goede woord in de zin.

1  Bij deze oefening zijn tien .       boeken / vragen

2   de deur dicht!           Doe / Werk

3  Samira  dansen en lezen.        houdt van / komt uit

4  Welke  moeten we maken?       oefening / tijd

5  De  werken samen.          computers / leerlingen

6  Doe je boek open op  14.        bladzijde / schrift

7   jullie nu stil zijn?          Kunnen / Luisteren

8  Kamal is  op 29 februari.         geboren / voornaam

9  Ik begrijp het niet. Wil je het nog een keer ?  herhalen / pakken

10  Het is 11.50 uur. Dat is tien  twaalf.     aan / voor
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 OEFENING 6
 Maak goede woorden. De eerste letter staat er al.
 De woorden staan in de woordenlijst van dit hoofdstuk.

1  n – oo – v – aa – m – r   voornaam 

2  t – e – n – e      e 

3  au – e – p – z      p  

4  p – r – a – t       t  

5  l – oo – sch       sch 

6  i – m – uu – n – t     m  

7  z – e – e – n – l     l  

8  y – h – b – b – o     h  

9  t – ch – d – i      d  

10 a – m – n – e – s     s   

 OEFENING 7
 Lees de zinnen. Vul het goede woord in de puzzel in.

 Van links naar rechts 
2  Doe de deur …!
3   … je mee naar de kantine?
5   De les begint … vijf minuten.
6  In welk … hebben we les?
7  Kom … ! De les begint.
9  Ik … uit Eritrea.

 Van boven naar beneden
1  Op … leren we Nederlands.
3  Ik ben … in 2003 in Syrië.
4  Het is twaalf … . We hebben pauze.
8  Mijn … is Haleema Shirastani.
 

1

2

3 4

5

6

7 8

9
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