
Geslaagd? 
Zeg na.

Ha die Martha, ook bijna vakantie?

Ja, maar ik moet eerst nog examen doen.

Wanneer doe je dat?

Volgende week maandag en dinsdag.

Nou, veel succes hoor. Ik hoop dat je slaagt.

Ja bedankt. Duim maar voor me!

Hoi Martha, hoe is het examen gegaan? Ging ’t goed?

Nou, ik weet het niet hoor. Ik twijfel.

Nou, hopelijk ben je geslaagd. Het valt vast wel mee.

Tja, we zullen zien ...

Hé Martha, heb je de uitslag al?

Ja, ik ben gisteren gebeld.

En? Geslaagd?

Nee, ik ben gezakt verdorie …

Ach wat jammer, wat vervelend. En nu?

Over 2 maanden doe ik een herexamen.

Nou, dat gaat vast en zeker goed. Je zult zien dat je slaagt!

Tja, ik hoop het wel natuurlijk.

En Martha, is het nu gelukt? Ben je geslaagd?

Yes! Het herexamen viel mee. Ik ben zelfs heel goéd geslaagd.

Wow, fantastisch, wat heerlijk voor je. En nu?

Nu eerst op vakantie natuurlijk. Lekker weg uit Nederland.

Nou, dat lijkt míj ook wel wat. Ik wens je een prettige vakantie. Ík moet naar school …

… leren, leren, leren.

Okay. Veel succes hoor, jij liever dan ik!
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Geslaagd? 
Vul in en speel na.

Ha die Martha, ook b______________________________ vakantie?

Ja, maar ik m_________________________ e__________________________ nog examen doen.

Wanneer d______________________________ je dat?

V______________________________ week maandag en dinsdag.

Nou, veel s______________________________ hoor. Ik hoop, dat je sl______________________________ .

Ja bedankt. D______________________________ maar voor me!

Hoi Martha, hoe is het examen g______________________________ ? Ging ’t goed?

Nou, ik weet het niet hoor. Ik tw______________________________ .

Nou, hopelijk ben je g______________________________ . Het valt vast wel mee.

Tja, we z______________________________ zien ...

Hé Martha, heb je de ui______________________________ al?

Ja, ik ben gisteren ______________________________ .

En? Ge______________________________ ?

Nee, ik ben gezakt ver______________________________ …

Ach wat jammer, wat v______________________________ . En nu?

Over 2 maanden doe ik een h______________________________ .

Nou, dat gaat v_______________________ en z______________________ goed. Je zult zien dat je slaagt!

Tja, ik hoop het w______________________________ natuurlijk.

En Martha, is het nu ge______________________________ ? Ben je geslaagd?

Yes! Het herexamen v__________________ mee. Ik ben zelfs heel goéd geslaagd.

Whow, fantastisch, wat h______________________________ voor je. En nu?

Nu eerst op v______________________________ natuurlijk. Lekker weg uit Neder-

land.

Nou, dat l______________________________ míj ook wel wat. Ik w______________________________ je een 

prettige vakantie. Ík moet naar school …… leren, leren, leren.

Okay. Veel succes hoor, jij l______________________________ dan ik!
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