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1.6 Er is een tuin. – Er zijn drie kamers.
42 Lees de tekst. **  

• 
• 
• 
• 
• 

Je gebruikt er is er zijn
Je gebruikt er is voor dingen in het enkelvoud
Je gebruikt er zijn voor dingen in het meervoud

enkelvoud meervoud
Er is Er zijn 
Er is Er zijn
 
  Je gebruikt er nooit met de het

43 Wat is de goede vorm van zijn? * 
Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn

Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn
Er is zijn

44 Vraag werkblad 1.6 aan de docent. **  

45 Schrijf op. ** 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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46 Praat samen. ** 

Wat … !

Bijvoorbeeld:  •   Wat leuk!  •   Wat groot! •   Wat duur!
  •   •   Wat mooi!  •   Wat jammer!

Cursist A Cursist B
Cursist A Wat … !

     Jij hebt geluk!

47 Praat samen. ** 

48 Beantwoord de vragen. ** 

Anna

Hoi! Hoe gaat het met je?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________
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92 Lees de tekst nog een keer. **  

93 Zoek bij elkaar. Trek een lijn. 
drukken op
stoppen in
de pinpas
houden voor
de kaart

opladen
het scherm
de automaat
de pincode
de knop

94 Welk woord past in de zin?  
veilig  minimaal

manier kaart betalen?
pinpas  vervolgens

 minimaal
opladen  de 

95 Schrijf het meervoud. * 

het bericht de  berichten            
de pincode de                          
de pinpas de                          

de knop de                          
de kaart de                          
het scherm de                          

96 Schrijf het enkelvoud. * 

 biedt                  
jullie houden jij                          

                         
                         

97 Waar ligt de klemtoon? *   

druk - ken 
vei - lig 
ma - nier 

pin - co - de 
ver - vol - gens 
mi - ni - maal 

hou - den
ten slot - te 
op - la - den 
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95 Maak zinnen. * 

 Doe water in de pan.                                 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ga naar www.taalcompleet.nl en maak de opdrachten bij 2.10. ** 

2.11 Een uitnodiging 
96 Bespreek samen.  

? Wanneer? 
 

97 Lees de tekst. **  

kaartjes

Beste  Eva              ,

Wij zijn op 1 juli 25 jaar getrouwd! Daarom geven we 
op zaterdag 3 juli om 20.00 uur een feest. We willen 
jou graag uitnodigen! Het feest is in een zaal boven 
café De Buren (Stationsweg 184 in Wageningen).

We horen graag of je komt! Wil je dit voor 22 juni aan 
ons doorgeven? Alvast bedankt! 

Groetjes,
Pieter en Chantal

PS: Wil je ons iets geven? Wij sparen voor een reis naar Canada.
Uitnodiging
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ontvangen bedanken voor de 

Aan:
Van:

Onderwerp:

Eva Slotboom
Pieter en Chantal Zonneveld
Bedankt!

Lieve Pieter en Chantal,

! Dat is 
een goede reden

verrassen
reserveren

,
Eva

Je begint met:
• 
• 
• 
•  

• 

• 
•  

 

• 
• Kus

Hoi gebruik
je niet voor de dokter, je

Lieve, Liefs
en Kus gebruik je voor

 

 een 
het kaartje, de kaartjes
beste
uitnodigen
de 

sparen 
ontvangen 
bedanken
lieve

de reden
verrassen
reserveren

de kus

98 Lees de tekst nog een keer. **  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

99 Zoek bij elkaar. Trek een lijn.  

een kaartje
sparen
uitnodigen
geven
sturen
reserveren

100 Welk woord is weg? 
 

verrassen
ontvangen
reserveren

de reden   

reden
kus

beste
reden
kaartjes

101 Kies het goede antwoord. 

Lara?
Beste Lara
Groetjes, Lara
Kus, Lara

collega?
Groetjes, Ivo
Kus, Ivo
Hoi Ivo

 
Wat kun je doen?

je vriend bedanken

Eva krijgt een uitnodiging van Pieter en 

 

Kus, Anna
Lieve Anna

Beste Peter

Lieve Peter 

102 Waar ligt de klemtoon? *   

roe - ren
ver - ras -sen

bes - te

re - den
uit - no - di - gen
be - dan - ken
ont - van - gen

re - ser - ve - ren
kaart - je
lie - ve
spa - ren
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103 Wat hoor je? *  

L     
K      s, Luna 

We h         

Peggy st      rt een k     
Ik g         
Ron sp     

104 Praat samen. ** 
Cursist A
Cursist B

(een kaartje)
 (een zaal)

(sparen voor)
(een kus)

 (reserveren)
(een feest geven)

 (verrassen)
(bedanken)

105 Vul in. ** 

B                  
L                   , Anneke

r                  
o                  

b                   !

u                       
L                  

106 Maak de teksten af. * 

                                       
Heb je zaterdag een leuke verjaardag 
gehad? Ik heb een leuke vakantie gehad! 
En ik heb een bijzonder cadeautje 
voor je gekocht! 

                                       

Een e-mail voor je docent:

Aan:    Ton Tuinsma | Docent Nederlands        

                                       

                                       



TH
EM

A 
 

W
ERKEN

7

282

46 Luister naar de tekst. **  
Ga naar www.taalcompleet.nl

Je hoort Sara en haar baas. Haar baas vertelt 
wat ze moet doen bij brand.

verboden
de ladder
roken
de helm
parkeren

de slang
het gevaar
blussen
de uitgang
de vloer

glad
meegemaakt 
de rook

47 Luister nog een keer naar de tekst. **  

Waarom vertelt de baas van Sara over brand?

een brandblusser pakken 
112 bellen  

hoe laat de brand begon

naar huis gaan

de ramen en deuren dichtdoen
de ramen en deuren opendoen
de deuren opendoen en de ramen dichtdoen

48 Ga naar www.taalcompleet.nl en print tekst 7.5. 
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49 Zoek bij elkaar. Trek een lijn.  

50 Welk woord past in de zin?   
rook gevaar uit de motor!

gevaar uitgang
‘Heb jij vroeger geblust gerookt

vloer uitgang?
Op de vloer helm

51 Vul in.  
 

Ik gebruik een ladder om op ______________________________________________________

______________________________________________________

Het is verboden om in de klas te ______________________________________________________

______________________________________________________

52 
 heeft              gerepareerd            (repareren)

Ik _________________________________ nog nooit _________________________________ (roken)

Waar _________________________________ je de auto _________________________________ ? (parkeren)

_________________________________ alle mensen in de buurt _________________________________ (waarschuwen)

_________________________________ de brand snel _________________________________ (blussen)

Dat meisje _________________________________ in haar leven al veel _________________________________ (meemaken)

53   

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

54 Vul in. ** 

s                  
l                   lenen? 

Gisteren heb ik iets leuks m                  
r                  

Sommige mensen dragen voor de veiligheid een h                  
Te veel alcohol is een g                  

p                  
v                  

55 Praat samen. ** 
Cursist A
Cursist B

 

(roken)
Wat moet je doen bij een kleine brand? (blussen)
Wat mag je niet in de auto doen? (verboden)

 (waarschuwen)
(glad)

(uitgang)

Ga naar www.taalcompleet.nl en maak de opdrachten bij 7.5. ** 

7.6 Herhaling: je moet – je mag – je kunt 
56 Lees de tekst. **  

 mogen, moeten en niet hoeven
Bijvoorbeeld:
• Mag ik hier roken?  Nee, dat mag niet
• Mag ik iets vragen?  Ja, dat mag
• Moet zijn?  Ja, dat moet
• Moeten zijn?   Nee, dat  niet
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