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1.1 Hallo, mijn naam is Julia.
1 Lees de tekst. **  

Julia van Dam

de naam de vrouw Nederland getrouwd

 jaar
kom uit 

woon 

de man  kind, 
de kinderen

Hallo, mijn naam
vrouw

jaar
Ik kom uit
Ik woon 2 jaar in Nederland

getrouwd

Tom is mijn man
kinderen



9

2 Lees de tekst nog een keer. **  
waar niet waar
waar niet waar
waar niet waar
waar niet waar
waar niet waar
waar niet waar

3 Zoek bij elkaar. Trek een lijn. 

a

b

c

getrouwd

de kinderen

de man

Nederland

de vrouw

d

e

f

4 Welk woord is weg? 

jaar
vrouw
naam

man
naam
jaar

getrouwd
jaar 
vrouw

kinderen
kom uit
Nederland

kinderen 
woon

man

getrouwd
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3.5 De meubels
38 Lees de tekst. **  

de televisie

de 

de lamp

de kast

de 

de stoel,
de stoelen

de 

De 
De televisie en de lamp
De  en de stoelen
Het  en de kast
Het  en de 

39 Lees de tekst nog een keer. **  

in de woonkamer
in de slaapkamer
in de keuken

in de woonkamer

in de keuken

in de slaapkamer
in de keuken
in de woonkamer
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40 Kies het goede antwoord.  

stoelen

Wat staat niet
een lamp

stoelen

een kast

41 Welk woord is weg? 

de kast 

de lamp
de televisie de stoelen

een lamp de stoelen

42 Vul in. * 
De m ___ ___ bels

___ ad

De ka ___ t

s ___ oelen

De la ___ p

Hij kijkt naar de tele ___ isie

b ___ nk

De vrouw ligt in be ___ 

De man zit aan ta ___ el

Mikel staat onder de dou ___ he
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34 Maak zinnen met de woorden. ** 
 Zij heeft een jas aan.

draagt

vrij

kleren

laarzen

pak

35 Praat samen. ** 

Ga naar www.taalcompleet.nl en maak de opdrachten bij 6.5. ** 

6.6 Welk? Welke?
36 Lees de tekst. **  

wie, wat, waar, hoeveel, wanneer en waarom 

vraag antwoord
Wie
Wat
Waar
Hoeveel
Wanneer
Waarom
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Je kunt ook iets vragen met welk welke

vraag antwoord

Welk

Welke

Welke

Je zegt welk het-woord: het pak – Welk pak?
Je zegt welke de-woord: de jas – Welke jas?

37 Wat hoor je?  

welk welke
 
 
 
 

welk welke
 
 
 
 

38 Vul in. * 
Kies uit: Hoeveel – Waar – Wanneer – Wat – Welk (4x) – Welke – Wie

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________
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Je hoort Kidan. Hij is docent. 
Hij is onderweg naar school. 
Hij belt zijn collega Milena. 

de collega de te laat snap denk

onderweg
de plek 
dus

doorgeven
alvast
tot straks

prima

46 Luister nog een keer naar de tekst. **  

Wat moet Milena doorgeven aan de 

47 Ga naar www.taalcompleet.nl en print tekst 7.7.  

48 Kies het goede antwoord.  
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49 Welke zin is goed? 
 

 

 

 

 

 

50 
onderweg 1 2 3
prima 1 2 3
snappen 1 2 3
plek 1 2 3

alvast 1 2 3
collega 1 2 3
doorgeven 1 2 3

1 2 3

51 Hoor je het woord in de zin? *  

alvast ja nee
te laat ja nee
dus ja nee

onderweg ja nee
denken ja nee
tot straks ja nee

52 Maak de puzzel. ** 
Kies uit:  
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___  ___  ___  ___  ___  ___

53 Maak het bericht af. ** 

Hoi __________________________________ ,

__________________________________ ,

_________________________

__________________________________

Dus _________________________________

Je kunt alvast _______________________

__________________________________ 

Tot __________________________________ !

__________________________________ 
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