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1.1 Wat is een werkwoord? 

Het schuingedrukte woord is het werkwoord. Waar of niet waar?

1. niet waar
2. waar 
3. niet waar
4. niet waar
5. niet waar
6. waar 
7. niet waar
8. waar 
9. niet waar
10. waar 

Welk woord is een werkwoord?

1. zitten                                                                                               
                                                   
2. eten
           
3. regenen

4. lopen     
                                               
5. zingen   
                                                                                        
6. werken                                                     

Onderstreep het werkwoord in de volgende zinnen

1. eten 
2. vindt 
3. hebben
4. is
5. wonen
6. ligt
7. wonen
8. ligt 
9. is
10. is
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Onderstreep de werkwoorden in de tekst

Ik ben Hanna. Ik ben 28 jaar oud. Ik kom uit Engeland. Ik woon in Utrecht. Utrecht is een 
stad in Nederland. Ik woon samen met Thomas. Thomas en ik zijn niet getrouwd. We 
hebben een kat. De kat heet Sam. Sam is lief. De buurvrouw heeft ook een kat. De kat 
van de buurvrouw heet Siem.  

Ik (Hanna) maak veel foto’s. Ik ben fotograaf. Ik werk niet op een kantoor. Thomas werkt 
op een kantoor. Thomas werkt als journalist. Hij vindt dat leuk. Hij zorgt voor teksten op 
Facebook en Instagram. Ook maakt hij een websites en schrijft teksten voor bedrijven. 
Het kantoor van Thomas is in Utrecht. Hij fietst elke dag.

Welk woord is het werkwoord? 

1. loopt
2. koopt
3. kookt
4. maakt
5. heet
6. vindt
7. houdt
8. houdt
9. gaan
10.  eten

Vul in. 

1. woont
2. Engeland
3. Nederland
4. vindt
5. in
6. Londen
7. is
8. zijn
9. de steden
10. hij

werkwoorden: woont - vindt - is - zijn 
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1.2 Vervoegingen van werkwoorden  

Onderstreep het werkwoord in de zin.

1. drinkt
2. werkt
3. lopen
4. kijken
5. liggen
6. leest
7. luistert
8. gaat
9. stelt
10.gaat

Is het werkwoord goed of fout geschreven?

1. fout                      
2. goed
3. fout                                  
4. goed                                
5. fout
6. goed
7. fout
8. goed
9. fout
10.goed

Wat is de goede vorm van het werkwoord? Zet een cirkel om het juiste 
werkwoord.

1. wordt
2. gaat 
3. koopt
4. werkt
5. komt
6. komt
7. komen
8. spreekt 
9. spreken
10. komen
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Vul de goede vorm van het werkwoord dat tussen haakjes staat in

1. blijven
2. kijken
3. komt
4. kijkt
5. praat
6. luisteren
7. wordt
8. luistert
9. voelt
10.gaat / gaan

Kies het goede werkwoord. Let goed op de vorm.

1. viert
2. wordt
3. geven
4. komen
5. danst
6. vindt
7. wil
8. vraagt
9. doet
10.blijft

Kies een passend werkwoord. Vul de juiste vorm van het gekozen werkwoord in.

1. wil
2. houdt
3. gaat
4. krijg
5. vindt
6. belt
7. reserveert
8. bestelt
9. kunnen
10.eten
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Kies een passend werkwoord. Je mag het werkwoord zelf bedenken. Let goed op 
de vorm.

1. luistert
2. is
3. gaat
4. vindt
5. heet
6. drinkt, eet
7. spreekt / praat
8. vindt
9. probeert
10.spreekt / praat

Vul de werkwoorden in. Maak de e-mail af.

Thomas krijgt een e-mail van een vriend. Hij is op vakantie in Duitsland.

Hoi Thomas,

Hoe _____ gaat______ (gaan) het? Hier _____ gaat______(gaan) het goed. We zijn nu 
in Stuttgart. Stuttgart is zo’n mooie stad. We ___gaan____________ (gaan) morgen 
wandelen in het bos. Ik heb daar zin in! 
Hoe is het in Nederland? Ik ______ hoor________ (horen) dat het heel warm is! 
Hoe _____ gaat____ (gaan) het met je artikel over de Tour de France? ____ ga___ 
(gaan) je nog naar Frankrijk? Wanneer ______ ga ____ (gaan) je? 
Ik kan je komen opzoeken. ____ vind __________ (vinden) je dat leuk?

Nou, ik ______ hoor ______ (horen) het wel!

Groetjes,

Dennis.
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Zoek de foute werkwoorden in de tekst. Verbeter de fouten werkwoorden. 

Hanna krijgt een bericht op Facebook van een oude vriend. Verbeter de werkwoorden.

Hoi Hanna! 

Ken jij me nog? Ik ben Henry Hampson. Dat is lang geleden haha. Ik zie dat je in 
Nederland woont. Wat leuk! Ik ook. Woon jij in Utrecht?
Ik woon in Den Haag, lekker bij het strand haha. Ik leer de Nederlandse taal. Spreek jij 
goed Nederlands? Ik wil van jou Nederlands leren. 

Heb jij zin in een kopje koffie? Ik kan met de trein naar Utrecht komen. Wat vind je? 
Kopje koffie drinken samen? Bel me maar.

Hier is mijn nummer: 0648294710.

Groetjes,

Henry

Schrijf een korte e-mail terug. Let goed op de werkwoorden.

Schrijf een korte e-mail terug. Maak de e-mail af. Vul de werkwoorden in.

Hoi Henry,

Ja ik ken je nog! Dat is lang geleden.
Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. 
Leuk dat je in Den Haag woont. Utrecht is ook leuk.
Ik wil wel een kopje koffie met je drinken. Zullen we dinsdag afspreken?

Om 15:00 uur bij Café De Zaak.
Daar kunnen we lekker buiten zitten.

Tot dinsdag!

Groetjes,

Hanna
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1.3 Hoe schrijf ik het werkwoord?

Is het werkwoord goed gespeld?

1. fout
2. goed
3. fout
4. fout
5. goed
6. goed
7. goed
8. goed
9. fout
10.goed

Wat is de goede vorm van het woord slapen?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. fout

Wat is de goede vorm van lopen?

1. goed
2. goed
3. goed
4. fout
5. fout   

Wat is de goede vorm van beginnen?

1. fout
2. goed
3. goed
4. goed
5. fout                      
   
Wat is de goede vorm van kijken? 

1. goed
2. goed
3. fout
4. fout
5. goed
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Wat is de goede vorm van lezen?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. fout

Schrijf de goede vorm van het werkwoord.

1. spreek
2. luistert
3. schrijft
4. slaapt
5. kijken
6. plukt
7. reist
8. leest
9. schrijven
10. leest
11. maakt
12.  maakt / maken
13.drinkt
14.vindt
15.vraagt

Schrijf de goede vorm van het werkwoord

1. komt
2. vindt
3. luisteren
4. leert
5. vindt
6. weet
7. leren
8. gaan
9. worden
10.kennen
11. schildert
12.volgt
13.kost
14.worden
15.gaat

Schrijf de goede vorm van het werkwoord.

1. weet, woont
2. woont
3. drink
4. loopt
5. herkent
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6. drinken
7. praten
8. staat
9. speelt
10.eet
11. ga
12.hoop, slaap
13.ga, slapen
14.fietst
15.kijkt

Schrijf de goede vorm van het werkwoord.

1. rijdt
2. ligt
3. kent
4. wonen
5. maakt
6. vindt
7. dineert 
8. fietst
9. neemt
10.  sport

Schrijf de goede vorm van het werkwoord. 

1. werk
2. reis
3. schrijft
4. maakt
5. luistert
6. neemt
7. zingt
8. lezen
9. maken
10.duurt

Schrijf de goede vorm van het werkwoord.

1. gaat
2. ziet
3. draagt
4. vindt, kopen
5. weet
6. ziet
7. hoeft, hoeft
8. brengt
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1.4 De werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’
Is de vorm van hebben goed of fout?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. goed

Is de vorm van zijn goed of fout? 

1. goed
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout

Is de vorm van hebben goed geschreven?

1. goed
2. fout
3. fout
4. fout
5. goed

Is de vorm van zijn goed geschreven?

1. goed
2. fout
3. goed
4. fout
5. goed

Vul de goede vorm van hebben in.

1. heeft
2. heeft
3. heeft
4. heb
5. heeft
6. hebben
7. heeft
8. heeft
9. heb
10.hebben
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Vul de goede vorm van zijn in.

1. ben
2. zijn
3. zijn
4. is
5. is
6. is
7. zijn
8. zijn
9. is
10. is

Vul de goede vorm van zijn of van hebben in.

1. zijn
2. is / zijn
3. heeft / hebben 
4. hebben / heeft
5. is
6. heeft
7. is
8. is
9. zijn
10. hebben

Kies uit: hebben of zijn.

1. heeft
2. is
3. zijn
4. is
5. is
6. heb
7. zijn
8. heb
9. heb
10. is

Vul de goede vorm van hebben of zijn in.

1. is
2. is
3. heeft
4. zijn
5. heb
6. heb
7. zijn
8. is
9. ben
10.  zijn
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Vul de goede vorm van zijn of van hebben in.

1. heb
2. heb
3. ben
4. heb
5. heb
6. is
7. heeft
8. zijn
9. heeft
10. is

1.5 De modale werkwoorden

Het onderstreepte werkwoord is een modaal werkwoord.

1. waar
2. niet waar
3. niet waar
4. waar
5. waar
6. waar
7. niet waar
8. waar
9. niet waar
10.niet waar

Welk woord is een modaal werkwoord?

1. zullen
2. willen
3. mogen
4. zullen
5. moeten
6. moeten

Onderstreep het modaal werkwoord in de volgende zinnen.

1. kan
2. mag
3. zal
4. moet
5. wil
6. zal
7.moet
8. mag
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9. mag
10.zal

Wat zijn de vijf modale werkwoorden?

1. _______________ kunnen ______________________
2. ______________  willen ________________________
3. ______________ mogen _______________________
4. _______________ moeten ______________________
5. ________________ zullen _____________________

Onderstreep de modale werkwoorden in de tekst.
Ik ben Hanna. Ik ben 28 jaar oud. Ik kom uit Engeland. Ik zal in Utrecht wonen. Utrecht 
is een stad in het midden van Nederland. Ik woon samen met Thomas. Thomas en ik 
zijn niet getrouwd. We hebben een kat. De kat heet Sam. Sam kan een lieve kat zijn. De 
buurvrouw heeft ook een kat. De kat van de buurvrouw heet Siem. Sam en Siem willen 
vaak samen spelen. 

Ik (Hanna) wil veel foto’s maken. Ik ben fotograaf. Ik mag niet op een kantoor werken. 
Dat vind ik fijn. Thomas moet wel op een kantoor werken. Thomas werkt als journalist. 
Hij vindt dat heel leuk. Hij zal voor leuke teksten op Facebook en Instagram zorgen. Ook 
zal hij websites maken en hij mag teksten schrijven voor bedrijven. Het kantoor van 
Thomas is in Utrecht. Hij wil daar elke dag heen fietsen. Ik hoef nergens heen. Ik kan 
werken vanuit ons huis of ik zal de trein nemen naar een andere stad.

Welk woord is het modaal werkwoord? 

1. moet
2. zal
3. wil
4. wil
5. zal
6. zal
7. kan
8. wil
9. willen
10.zullen

Vul het juiste modaal werkwoord in.

1. Je ____ mag ________ hier niet roken.
2. Hanna _____ moet _____ een cadeautje voor Thomas kopen.
3. ______ zal ____ je lief zijn?
4. Wij ______ kunnen _______ in 2020 naar Spanje gaan.
5. _______ moeten ______ we eten voor je kopen?
6. Hanna ____ kan ________ niet goed Nederlands spreken.
7. ______ wil ____ je me helpen?
8. We _____ zullen _______ geen nieuwe fiets kopen.
9. ___wil ______ je een drankje met mij drinken?
10.  Hoe laat ______ wil ______ je de trein nemen?
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Vul het juiste modaal werkwoord in.

1. mag
2. kan
3. zullen
4. mag
5. mag
6. kan
7. moet
8. kunnen
9. wil
10.wil, zal

Vul het juiste modaal werkwoord in.

1. kunt
2. wil
3. mag
4. heb
5. zal
6. mag
7. moet
8. zullen
9. wil
10.zal

1.5 De vervoegingen van de modale werkwoorden
Onderstreep het modale werkwoord in de zin.

1. wil
2. zal
3. willen
4. willen
5. mogen
6. zal
7. mag
8. wil
9. mag
10.  moet

Is het modaal werkwoord goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout  
3. goed
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4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. goed
9. fout
10.goed

Wat is de goede vorm van het modaal werkwoord? Zet een cirkel om het juiste 
werkwoord.

1. zal
2. mag
3. wil
4. moet
5. kan
6. zal
7. wil
8. mag
9. kan
10.mag

Vul de goede vorm van het modaal werkwoord in. 

1. willen
2. zullen
3. wil
4. mag / mogen
5. moet / moeten
6. kunnen
7. moet
8. wil
9. wil
10.mag

Kies het goede werkwoord. Let goed op de vorm.

1. wil 
2. zal
3. willen
4. mogen
5. moet
6. zal
7. wil
8. zal
9. mag
10.kan
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Kies een passend werkwoord. Vul de juiste vorm van het gekozen werkwoord in.

1. wil 
2. zal / wil
3. wil
4. kun
5. wil / zal
6. moet
7. wil
8. zal
9.   wil
10. moeten / zullen, moet

Kies een passend modaal werkwoord. Je mag het werkwoord zelf bedenken. Let 
goed op de vorm.

1. wil / mag / zal
2. zal
3. wil / moet / kan 
4. wil / zal
5. zal / mag 
6. zal / wil 
7. zal / wil / moet 
8. moet
9. kan

Vul de werkwoorden in. Maak de e-mail af.

Hanna krijgt een WhatsApp van een klasgenoot. Vul de modale werkwoorden in op de 
juiste plek. 

Hoi Hanna,

Hoe gaat het? _______ wil / kan ______ je mij vertellen wat het huiswerk is? Ik _____ 
moet _____ morgen helaas naar de dokter. Daarom ______ zal / kan ______ ik niet bij 
de les aanwezig zijn. ___ wil / kan ______ je dat doorgeven aan de docent? 

Groetjes,

Riccarda
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2. De tijden 
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2.1 De tegenwoordige tijd

Is de zin goed of fout in de tegenwoordige tijd geschreven?

1. goed
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout
6. goed                           
7. fout
8. goed
9. fout
10.goed

Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. wonen
2. woont
3. drinkt
4. werkt
5. is
6. zwemt
7. drinken
8. speelt
9. studeert 
10.wonen

Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. werkt
2. heeft
3. wonen
4. heeft
5. heet
6. is
7. is
8. is
9. speelt
10. is

Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. wil, spelen
2. rennen
3. zal, bellen
4. wil, gaan
5. moet, vragen
6. kan, werken
7. wil, werken
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8. zal, doen
9. wil, doen
10.kun, maken

Vul de goede vorm van een werkwoord in.

1. woont
2. vindt
3. maak
4. is
5. spreek
6. spreek
7. gaat
8. luistert
9. kijkt
10.vindt

Vul de goede vorm van een werkwoord in.

1. zal / wil
2. zal / wil
3. zal / wil / kan
4. vinden
5. wil, eten
6. zullen, gaan
7. draait
8. kan 
9. moet, oppassen (voorbeeld van een goed antwoord)
10.wil / moet / zal

Vul de goede vorm van een werkwoord in.
* Dit zijn voorbeelden van goede antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

1. zal
2. wil
3. wil, doen
4. wil, kijken
5. is
6. vind
7. kan
8. kan
9. gaat
10.wandelt 
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Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. Hanna _____ gaat __________ om 22.00 uur naar bed.
2. Waar _____ woon ______ jij?
3. Wat _____ doe ______ jij vanavond?
4. _____ kijk _____ jij naar die nieuwe serie vanavond?
5. Wat ____ eet ________ je vanavond?
6. Welke talen _______ spreek _______ jij?
7. Henry ______ drinkt ________ elke avond een biertje.
8. Wij _________ maken_____ het huiswerk.
9. Welk boek ______ lees _________ jij?
10.________ ken ______ jij  Hans?

Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. Hanna ________ gaat _______ naar de verjaardag van Riccarda.
2. Riccarda _______ komt _______ uit Duitsland.
3. Riccarda _____ is _________ een klasgenoot van Hanna.
4. Riccarda en Hanna ________ lopen _____ samen naar de les.
5. Ze ____ nemen _______ de bus.
6. Na de les ______ drinken _________ ze een kopje koffie in de stad.
7. Riccarda _______ wordt ________ 29 jaar.
8. Thomas ______ gaat _______ ook naar de verjaardag van Riccarda.
9. Ze ______ zoeken ________ samen naar het huis van Riccarda.
10.Thomas ______ spreekt _______ Engels met Riccarda.

Vul de goede vorm van het (modale) werkwoord in.

1. _____ wil ________ jij morgen mee naar de bioscoop?
2. Hoe laat ______ begint ______ de verjaardag van Riccarda?
3. ____ kom _______ jij mij ophalen?
4. We _______ kunnen _________ ook samen lopen?
5. Wat _____ koop ________ jij voor Riccarda?
6. Ik _______ weet _________ het niet.
7. We _______ moeten __________ op tijd komen.
8. Vanmiddag _______ maak_______ ik mijn huiswerk.
9. Dan _____ kan _________ ik daarna een film ____ kijken ___________.

Welke werkwoorden van de bovenstaande opdracht zijn modale werkwoorden?

_______ wil, kunnen, moeten, kan 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2.2 De Hoofdzin 

In de volgende zinnen is de persoonsvorm onderstreept. Waar of niet waar?

1. niet waar 
2. waar
3. waar
4. niet waar
5. niet waar
6. waar
7. gaan
8. niet waar
9. niet waar
10.waar

Is de persoonsvorm goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout
3. goed
4. fout
5. goed
6. goed
7. fout
8. fout
9. goed
10. fout

Onderstreep de persoonsvorm in de volgende zinnen.

1. Henry gaat naar de kapper.
2. Hanna heeft om 15.00 uur les.
3. Ze vindt de lessen erg leuk.
4. Samen met Riccarda maakt ze haar huiswerk.
5. Het huiswerk is moeilijk.
6. De docent is aardig.
7. Thomas helpt Hanna met haar huiswerk.
8. Thomas spreekt goed Engels.
9. De ouders van Thomas spreken Engels en Duits.
10.Ze spreken Engels met Hanna.
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Is de persoonsvorm in de volgende zinnen goed of fout geschreven?

1. fout
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

Vul de persoonsvorm in de goede vorm in.

1. neemt
2. begint
3. duurt
4. maken
5. helpt
6. ga
7. wil
8. wil
9. is
10. is

Vul de persoonsvorm in de goede vorm in.

1. gaan
2. drinken
3. heet
4. leeft
5. gaan
6. heb
7. heb
8. zullen
9. ken

Vul de persoonsvorm in de goede vorm en op de goede plek in.

1. Wat zeg je?
2. Vanavond kijk ik naar Ajax.
3. Morgen loop ik naar het park.
4. Daar ga ik wandelen met de buurvrouw.
5. Hopelijk wordt het lekker weer.
6. Wie is aanwezig?
7. De docent helpt me met mijn huiswerk.
8. Ik bel je vanavond na het eten.
9. Waar woon je?
10.Wanneer ben je thuis?
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Vul de persoonsvorm in de goede vorm en op de goede plek in.

1. Hoe heet je oudste zus?
2. Zij woont in de grote stad.
3. Ze wil naar Rome verhuizen.
4. Daarvoor moet ze eerst geld sparen.
5. Ze gaat daar Italiaans studeren.
6. Dat is een moeilijke taal.
7. Hoe oud ben je?
8. Wanneer gaan we op vakantie?
9. Ga je vaak naar het theater?
10.Zullen we in de bibliotheek afspreken?

Maak zinnen met de volgende werkwoorden als persoonsvorm.
**Deze antwoorden kunnen uiteenlopen. 

Maak zinnen met de volgende werkwoorden.
**Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

2.3 Hoe maak je een goede hoofdzin

Is de hoofdzin goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. goed
6. goed
7. fout
8. fout
9. fout
10.goed

Welke zin is goed geschreven?

1. A. Marije speelt piano.                                           2.   
                                                          
                                                C. De trein is laat.

3. A. De ouders kijken televisie.                                4. 
                                              
                                            C. De buurvrouw is moe.

5.                                                                               6.     A. In juli ga ik op vakantie.
B. De man leest een boek.                                           B. Ik ga op vakantie in juli.
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7.                                                                               8. 
                                                                    B. In Nederland regent het.
C. Thomas woont met Hanna in Utrecht.

Zet de woorden in de goede volgorde.

1. Hanna komt uit Engeland.

2. Thomas komt uit Nederland. 

3. De kat heet Sam.

4. Saskia is de buurvrouw van Thomas en Hanna.

5. Thomas en Hanna wonen in Utrecht.

6. Thomas fietst elke dag naar het kantoor.

7. Hanna schildert graag.

8. De ouders van Hanna spreken geen Nederlands.

9. Riccarda en Hanna maken het huiswerk.

10.Om 23.00 uur gaat Thomas naar bed / Thomas gaat naar bed om 23.00 uur.

Zet de woorden in de goede volgorde.

1. De les zal beginnen om 9.00 uur.

2. Hanna moet huiswerk maken.

3. Ik wil online lessen kopen.

4. Morgen ga ik winkelen.

5. De docent zal de antwoorden geven.

6. De kinderen eten kipnuggets met patat.

7. Thomas moet naar huis lopen.

8. Je mag niet praten in de trein.

9. De kinderen willen meer snoep eten.

10. De grootouders zullen alle ingrediënten voor het gerecht kopen.
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Geef antwoord op de vragen in goede hoofdzinnen.

1. Waar woon je? ____________ Ik woon in ………
2. Hoe oud ben je? ___________ Ik ben ……….. jaar
3. Welke taal spreek je? __________Ik spreek ……..
4. Hoe heten je ouders? __________ Mijn ouders heten ………..
5. Waar wonen je ouders? _________ Mijn ouders wonen in ………
6. Wanneer ga je naar de markt? ______ Ik ga op ………….. naar de markt.
7. Hoe vaak ga je naar de markt? _______Ik ga ………. keer per week naar de markt.
8. Wat wil je drinken? ______ Ik wil ………. drinken.
9. Heb je een woordenboek?  ja ik heb een woordenboek / nee ik heb geen 

woordenboek.
10. Wanneer ga je naar school? _______Ik ga op …………….. naar school.

Geef antwoord op de vragen in goede hoofdzinnen.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Maak de zinnen af.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Maak de zinnen af.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Maak de zinnen af.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Schrijf de tekst
Je kan morgen niet naar de les komen. Je moet om 10.00 uur bij de tandarts zijn. Laat de 
docent weten dat je later naar de les komt. Stuur de docent een WhatsApp. 

Hoi Irma,

Morgen moet ik ______________ naar de tandarts ____________________. Ik kan 
_____________ niet op tijd naar de les komen______________. Ik zal 
______________ later aanwezig zijn / rond 11.00 uur aanwezig zijn.

Tot morgen!

Groetjes,

________________________________________.
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Schrijf de tekst
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.
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3. De lidwoorden 

-Doe de deur even dicht.
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3.1 Wanneer de, het of een 

Goed of fout?

1. goed
2. goed
3. fout
4. fout
5. goed
6. goed
7. goed
8. goed
9. fout
10.  goed

Welke zin is goed?

1.                                                                2.         A. De kat springt uit een boom. 
 B. Een man rijdt in de rode auto.

3. A. De film draait in de bioscoop. 4. A. Het mannetje kijkt boos.
                                               

5. A. Het plantje groeit snel.          6. A. Het boekje ligt op de grond.
                                    

7. A. De mensen lopen snel. 8. A. Zij kopen de honden.
                                               

Is het goede lidwoord gebruikt?

1. goed
2. goed
3. fout
4. fout
5. fout
6. goed
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

Vul in de of het

1. ____ het ________ mannetje
2. ____ het _______  plantje
3. ____ de ________ vrouw
4. ____ de ________ man
5. ____ de ________ kinderen
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6. ____ de ________ vrouwen
7. _____ de ______ taal
8. _____ het ______ huisje
9. _____ het ______ huis
10._____ de ______ huizen

Vul in: de, het of een.

1. ____ een _______ kind zwaait naar de man. (niet specifiek)
2. ____ een _______ meisje loopt de winkel in. (niet specifiek)
3. ____ de _______ jongen voetbalt. (wel specifiek)
4. ____ de _______ film gaat over ___ de _______ kinderen. (wel specifiek)
5. ____ het _______ geld is weg. (wel specifiek)
6. ____ de _______ koffie wordt koud. (wel specifiek)
7. ____ een _______ thee met suiker graag. (niet specifiek)
8. ____ de _______ kat heet Sam. (wel specifiek)
9. ____ het _______ restaurant is duur. (wel specifiek)
10.____ een ______  man loopt naar binnen. (niet specifiek)

Maak de zinnen af. Je mag zelf de woorden bedenken.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen. 

Vul in: de, het of een.

1. de, een
2. de, een
3. de / een, een
4. de, de
5. de, een
6. het, een 
7. de, de / een
8. de, een
9. de, een
10.de, een / de

Maak zinnen met de woorden. Gebruik het goede lidwoord.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Maak zinnen met de woorden. Gebruik twee lidwoorden voor een woord.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Vul in: de, het, een of -

1. een, een, de
2. de, - 
3. -, de
4. de, een
5. een, de
6. het, -
7. het, de
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8. de, een
9. het, een
10.  de, de

3.2  de of het?

Goed of fout?

1. goed
2. goed
3. goed
4. goed
5. goed
6. fout
7. fout
8. goed
9. goed
10.  goed

Welke zin is goed?

1.                                                                 2.  
B.  De vrouw leest het boek. B. De kinderen spelen in de speeltuin.

2. A. De man zwemt in het zwembad.  3. A. De honden rennen door het veld.
                                                      

4. A. De kippen vluchten voor de vos.  4.  
                                                         B. De vrouwen helpen het kindje.

5. A. De schilder verft de muur.      6.  A. De zanger zingt voor het broertje.
                                                         

Is het goede lidwoord gebruikt?

1. goed
2. goed
3. goed
4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout
9. fout
10. fout

�35



Vul in: de of het.

1. de
2. de
3. de
4. het
5. het
6. de
7. de
8. de
9. de
10.het

Vul in: de of het

1. de
2. de
3. de
4. de
5. de
6. het
7. het
8. de
9. de
10.de

Maak de zinnen af. Je mag de woorden zelf bedenken.
**Dit zijn voorbeeld van antwoorden. Er zijn meerdere opties mogelijk.

1. liedje
2. man
3. klasgenoot
4. artikel / boek
5. krant
6. journaal
7. nieuws
8. auto
9. auto
10. minister-president

Vul in: de of het

1. de, de
2. het
3. de, het
4. de, het
5. het, de
6. de, de
7. het, de
8. het, de
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9. het
10.de

Maak zinnen met de woorden. Kies het goede lidwoord.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Maak zinnen met de woorden. Maak eerst een zin. Maak de zin daarna ‘klein’.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen. De volgende verkleinwoorden moeten gebruikt 
worden.

1. de man - het mannetje
2. de kip - het kippetje
3. de wijn - het wijntje
4. het bier - het biertje
5. de krant - het krantje
6. de telefoon - het telefoontje
7. de boom - het boompje
8. het gerecht - het gerechtje
9. de dochter - het dochtertje
10. de zoon - het zoontje

Vul in: de, het of -

1. het, de
2. de, de
3. de, het
4. de / -
5. het, de
6. De, -
7. -, -
8. het
9. het, -
10.  de, de

3.3 Deze, dit, die en dat

Wat is goed?

1. deze boeken
2. die boeken 
3. dit huiswerk 
4. deze sleutel
5. die sleutels
6. deze pen
7. die pennen
8. dit spel
9. die spellen
10.dit huis 
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Welke zin is goed?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. fout
6. goed
7. goed
8. fout
9. fout
10.goed

Welke zin is goed?

1. A. De man kijkt naar deze papieren                  2. A. De vrouw koopt die schoenen.
                                                   

3.  A. De kinderen kijken naar die film.                   4. A. Ben jij deze boeken vergeten?
                       

5. A. Wil je deze tas dragen?                                  6.
                                                                                    B. Waar heb je die krant gelegd?

7. A. Van wie is dit uniform?                                    8.
                                                                                    B. Waar is die jongen heen?

Vul in: deze of dit

1. deze                                     6. het
2. deze                                     7. de
3. deze                                     8. het
4. dit                                         9. het
5. deze                                   10. de

Vul in: die of dat

1. die                                       6. dat               
2. die                                       7.die
3. die                                       8.dat
4. dat                                       9.dat
5. die                                      10. die
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Vul in: deze of dit 

1. deze
2. deze
3. dit
4. dit
5. deze
6. deze
7. dit
8. deze
9. deze
10. deze

Vul in: die of dat

1. die
2. die
3. dat
4. dat
5. die
6. die
7. dat
8. die
9. die
10.die

Vul in: dit of deze

1. deze
2. deze
3. deze
4. deze
5. deze
6. dit
7. deze
8. dit
9. deze
10.dit

Vul in: die of dat

1. die
2. die
3. dat
4. die 
5. die
6. die
7. dat
8. die
9. die
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10.dat

Vul in: dit, deze, die of dat.

1. die, die
2. dit, dat
3. dit, dat
4. dit
5. dit, dat
6. deze, die
7. deze, deze
8. deze
9. dit, deze
10.dit

 
3.4 Welk of welke?

Goed of fout?

1. goed
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout
6. goed
7. goed
8. goed
9. fout
10. fout

Wat is goed?

1.     A. elke bank                                                        2.  A. elke stoel
                          

3.                           4. A. elk bureau
B. elke vogel

5. A.elke tafel 6. A. elk bord
   

7. A. elk gerecht 8. A. elk koekje

Welke zin is goed?

1. goed
2. fout
3. goed
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4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout
9. goed
10. fout

Vul in: elk of elke

1. elke                                6. elke
2. elk                                  7. elke
3. elke                                8. elk
4. elke                                9. elk
5. elke                               10. elke

Vul in: welk of welke

1. welke                                 6. welke
2. welk                                   7. welke
3. welke                                 8. welk
4. welke                                 9. welk
5. welke                               10. welke

Vul in elk of elke

1. elke
2. elke
3. elk
4. elke
5. elke
6. elke
7. elke
8. elke
9. elke
10.  elk

Vul in welk of welke

1. welk
2. welk
3. welke
4. welk
5. welke
6. welke
7. welke
8. welk
9. welke
10.welke

Vul in: elk of elke
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1. elke
2. elke
3. elke
4. elke
5. elk
6. elke
7. elke
8. elke
9. elke
10.  elke

Vul in: welk of welke

1. welke
2. welke
3. welk
4. welke
5. welk
6. welk
7. welk
8. welke
9. welke
10.welke

Vul in: elk, welk, elke of welke

1. welke
2. elke
3. elke
4. welke
5. elk
6. elke
7. welke
8. welke
9. elke
10.  elke
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4. Het meervoud  
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4.1 het meervoud met verschillende woorden.

Is het meervoud van de volgende woorden goed of fout geschreven?

1. goed                             
2. fout 
3. goed
4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

Wat is goed?

1. A. de honden                                          2.
                                                                         B. de appels

3.  A. de huizen                                            4. A. de wijnen
                                           

5.                                                                  6.
     B. de baby’s                                                B. de paraplu’s
 
7.                                                                  8.
     B. de auto’s                                                 B. de bezems

Welke zin is goed?

2. A. De mannen staan voor de huizen.             2.
                                                                                 B. De tafels staan naast elkaar.

3. A. De zussen houden van elkaar.                    4.
                                                                                B. De jongens werken hard.

5.                                                                         6. A. De vaders zijn vrienden.
    B. De moeders zijn vriendinnen.                     

7. A. De meisjes surfen op het water.                 8. A. De voetballers winnen.
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Wat is het meervoud?

1. de lepels
2. de vorken
3. het messen
4. de zussen
5. de broers
6. de vaders
7. de moeders
8. de oma’s
9. de opa’s
10.de families 

Wat is het meervoud?

1. de jaren
2. de maanden
3. de dagen
4. de uren
5. de minuten
6. de weken
7. de seconden / de secondes
8. de eeuwen

Vul het meervoud in.

1. deuren
2. auto’s
3. kaarsen
4. dranken
5. biertjes
6. restaurants
7. bomen
8. zonen
9. dochters
10.docenten

Onderstreep alle woorden die in het meervoud staan (ook de werkwoorden).

1. In Nederland hebben de treinen altijd vertraging.
2. De bussen komen wel op tijd.
3. De meeste mensen fietsen.
4. De mannen die voetballen zweten.
5. Ze rennen de hele tijd achter ballen aan.
6. De meisjes langs de kant schreeuwen en juichen.
7. De vaders drinken binnen biertjes.
8. De moeders praten met elkaar.
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Maak zinnen met de woorden.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Zet alles wat je in het meervoud kan zetten in het meervoud.

1. De docenten geven opdrachten als huiswerk op.

2. De katten slapen in de manden van de honden.

3. De bloemen staan in de vazen.

4. De auto’s staan in de files. 

5. De fietsers fietsen door de files.

6. Wij willen graag in mooie huizen wonen.

7. Wij willen graag gerechten bestellen.

8. De honden rennen het water in.

9. Ze blaffen tegen de eenden.

10. De stoelen zijn kapot.

Geef antwoord op de vragen 
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.
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5. De verkleinwoorden 
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5.1 Wat zijn verkleinwoorden?

Is het verkleinwoord goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. fout
6. fout
7. fout
8. goed
9. goed
10.goed

Wat is goed?

1.                                                                    2. A. het broekje
     B. het pennetje                                          

3.                                                                     4.
    B. Het broertje                                                B. het zusje

5. A. het armpje                                              6. 
                                                                           B. het telefoontje

7. A. het lampje                                               8. A.het flesje
                                                         

Welke zin is goed?
 
1. A. Het lampje is kapot.                            2. A. Het lammetje rent snel
                                     

3.                                                                  4. A. Het zusje roept haar naam.
    B. Het flesje is leeg.                             

5.                                                                  6. A. Mijn neefje blijft thuis.
    B. Mijn nichtje komt.                                

Wat het is verkleinwoord?

1. het huis het huisje
2. de lamp                                              het lampje
3. de vis                                                 het visje
4. de broer                                             het broertje
5.  de man                                               het mannetje
6.  het bord                                              het bordje
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7.  het brood                                            het broodje
8.  het gebak                                           het gebakje
9.  de koek                                              het koekje
10. de bon                                               het bonnetje

Wat is het verkleinwoord?

1. het dropje
2. het boekje
3. het vrouwtje
4. het vriendje
5. het pilletje
6. het kindje
7. het treintje
8. het bankje
9. het uurtje
10.het minuutje

Vul het verkleinwoord in

1. deurtje
2. bordje
3. flesje
4. winkeltje
5. huisje
6. straatje
7. filmpje
8. lepeltje
9. biertje
10.wijntje

Onderstreep alle verkleinwoorden

1. Het jongetje lag al in zijn bedje toen zijn vriendje langskwam.
2. Mijn dochtertje heeft een nieuw jurkje aan.
3. Van wie zijn die schoentjes? Zijn ze van mijn nichtje?
4. Het kamertje waar ik woonde was erg klein. Ik had een kastje, een tafeltje en een 

bankje.
5. Wil je een vorkje voor bij je gebakje?
6. Kom je mee een biertje drinken in dat leuke kroegje?
7. De straatjes, huisjes en restaurantjes zijn erg leuk in dit stadje.
8. Wat voor klusje heb je gedaan voor dat vrouwtje?
9. Heb jij nog muntjes? Ik heb alleen maar briefjes.
10. Is dat fietsje van mijn buurtjongetje?
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Maak zinnen met de woorden.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Zet alles wat je in verkleinwoorden kan zetten in verkleinwoorden.

1. Jullie mogen nu het opdrachtje maken

2.Het katje slaapt in het mandje van het hondje.

3. Het bloemetje staat in het vaasje.

4. Het autootje staat voor het huisje.

5.Het fietsertje fietst langs het kanaaltje.

6. Ik wil graag in een mooi huisje wonen.

7. Ik wil graag een gerechtje bestellen.

8. De hond rent het meertje in.

9. Hij blaft tegen het eendje.

10. Het stoeltje is kapot.
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6. De bezittelijke 
voornaamwoorden & 

persoonlijke    
voornaamwoorden  
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6.1 ik, jij of wij?

Is het werkwoord goed of fout?

1. fout
2. goed
3. goed
4. goed
5. goed
6. goed
7. goed
8. fout
9. goed
10.  fout

Welk persoonlijk voornaamwoord past?

1. wij

2. ik

3. wij / jullie

4. ik

5. wij

6. zij

7. we

8. jij

9. we

10. u

Zet een streep onder het goede persoonlijk voornaamwoord.

1. ik
2. Wij
3. jij
4. je
5. zij
6. jij
7. ik
8. jij
9. jullie
10.u

�52



Kies het juiste persoonlijk voornaamwoord voor de onderstreepte woorden.

1. Zij
2. Hij
3. Zij
4. Hij
5. Zij
6. ze / zij
7. Hij
8. Zij

Onderstreep de persoonlijke voornaamwoorden.

1. Ik, je
2. Ik
3. jij
4. -
5. Zij
6. ze
7. Hij
8. hij
9. Hij
10.Ze

Vul het juiste persoonlijke voornaamwoord in.

1. ik
2. wij / jullie / zij
3. Zij
4. Wij / Jullie / Zij
5. Ik
6. Ik
7. Wij / Jullie / Zij
8. Wij / Jullie / Zij
9. Zij
10. jij

Maak zinnen met de persoonlijke voornaamwoorden. Je mag ook twee zinnen 
maken.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Vervang alle woorden door persoonlijke voornaamwoorden

1. Hij ligt ziek in bed. Zij moet hem verzorgen.
2. Hij heeft koorts.
3. Hij belt naar zijn werk om te vertellen dat hij ziek is.
4. Hij is niet blij.
5. Ze wensen Thomas beterschap.
6. Zij werkt vanuit huis.
7. Zij komt langs bij haar om een opdracht te bespreken.
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8. Tussendoor brengt ze een bordje fruit naar hem.
9. Hij slaapt de hele dag.
10.Zij werken de hele dag.

Vul in: ik - jij - hij - wij - zij 
Gebruik alles twee keer.

1. Zij
2. Hij
3. Zij
4. Wij 
5. jij
6. jij
7. Ik
8. Ik
9. Wij
10. Hij

Vul in: wij - jullie - zij
Je mag alles zo vaak gebruiken als je wilt.

1. Wij, Wij
2. Wij, Zij
3. jullie / zij
4. jullie / zij
5. Zij
6. Wij

6.2 mij of mijn, je of jouw?

Goed of fout?

1. goed
2. goed
3. fout
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout
9. fout
10.goed
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Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in.

1. mijn

2. jouw

3. zijn

4. jouw

5. onze

6. mijn

7. onze 

8. jouw

9. hun

10. hun

Zet een streep onder het goede woord.

1. jullie
2. zijn
3. hun
4. mijn
5. haar
6. jouw
7. zijn
8. jullie
9. mijn
10.  jouw / jullie

Kijk naar de zinnen. Welk woord past het best?

1. jou
2. mij
3. jullie
4. jouw
5. jullie
6. hem
7. haar
8. haar
9. uw
10.hen

�55



Onderstreep alle bezittelijke voornaamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden.

1. De boeken die hier liggen zijn van hem. Zijn boeken liggen altijd overal.
2. Ik heb morgen een belangrijke afspraak. Mijn afspraak is op het kantoor.
3. Wat vind je van jouw lessen? Mijn lessen zijn echt leuk.
4. Hanna en Riccarda bestellen eten. Hun favoriete app is thuisbezorgd.
5. Riccarda komt uit Duitsland. Duitsland is haar geboorteland.
6. Hanna zoekt haar laptop. Haar favoriete films staan erop.
7. Thomas werkt aan zijn artikel. Zijn artikel is bijna klaar.
8. Hij werkt rustig in zijn huis.
9. Daarna belt hij zijn collega en een inwoner voor een interview.
10.Ze praten over zijn artikel.

Vul het juiste woord in.

1. mijn
2. mijn / jouw / haar / zijn 
3. zijn / haar
4. hem / haar
5. mijn
6. haar
7. hun
8. hun
9. mijn
10.mijn, jouw

Maak zinnen met de bezittelijke voornaamwoorden en persoonlijke 
voornaamwoorden. Je mag ook twee zinnen maken.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Voeg de bezittelijke voornaamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden toe 
waar dat mogelijk is (vervang woorden als dat mogelijk is).
Bijvoorbeeld: De collega van Hanna ligt in bed. 

Haar collega ligt in haar bed.

1. Thomas ligt ziek in bed. Hanna moet hem verzorgen.
2. Thomas heeft koorts. Hij heeft pijn aan zijn keel.
3. Thomas belt naar zijn werk om te vertellen dat hij ziek is.
4. Hij is niet blij.
5. De andere collega’s wensen hem beterschap. Ze nemen zijn werk over.
6. Hanna werkt vanuit haar huis. 
7. Tea komt langs bij Hanna om haar opdracht te bespreken. Ze maken de opdracht.
8. Tussendoor brengt Hanna een bordje fruit naar hem. Zijn keel doet minder pijn.
9. Thomas slaap de hele dag in zijn bed.
10.Hanna en Tea werken de hele dag aan hun opdracht.

Vul in: mijn - jou - haar  - hun - hen - mijn - zij - mijn - jou - hen

1. De praktijk van _____ mijn ________ tante is groot. 
2. Mijn oom helpt_____ haar ________. 
3. Ik ga altijd naar ____ hen _________ toe als ik pijn heb aan ____ mijn_______ tand. 
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4. ______ zij ______ vragen of ik iets te drinken wil.
5. ______ mijn _________ maag voelt vreemd. 
6. Mag ik ______ jou ________ iets vragen.
7. Dit is voor ________ jou______. Jij bent altijd lief!
8. Dit is voor _______ hen ________. Daar zullen _____ hun ______ honden blij mee 

zijn. 

Vul in: hun - jullie - zij - hen - ons - hun 

1. Jullie komen uit Nederland. Nederland is ________ jullie __________ geboorteland.
2. Dit is van Maria en Gerard. Dit is van_____ hen __________.
3. Waar wonen zij? Is dat _____ hun ________ huis?
4. _____ ons ________ huis is gebouwd in 1922.
5. Mijn oom en tante zijn getrouwd. _____ zij _______ wonen in Spanje. Spanje is niet 

________ hun______ geboorteland. 
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7. De telwoorden 
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7.1 Wat zijn telwoorden?

Goed of fout?

1. nul
2. fout
3. fout
4. goed
5. fout
6. goed
7. fout
8. goed
9. goed
10. fout

Wat is juist?

1. 60                                                         2. 58
A. zestig                                                
                                                                  B. achtenvijftig

3. 75                                                         4. 29
                                                               A. negenentwintig
B. vijfenzeventig                                   

5. 36                                                        6. 98    
A. zesendertig                                      A. achtennegentig
B.                                           

7. 12                                                        8. 21
A. twaalf                                               A. eenentwintig                                  

Schrijf de volgende getallen uit.

1. vijftien
2. negenennegentig 
3. tweehonderd
4. tweehonderdeenenzestig
5. eenenzeventig
6. zesendertig
7. vijf
8. Acht
9. tweeënvijftig 
10. zevenentwintig  
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Spreek de volgende postcodes uit.

1. vijfendertig zevenenzestig 
2. tweeënzestig drieënvijftig FG
3. tweeënnegentig zevenentachtig 
4. drieënzeventig vijfenzestig 
5. vijfendertig tweeëntwintig 
6. tweeëntachtig tweeënzeventig  
7. drieëntwintig zevenenvijftig 
8. eenennegentig zevenendertig 
9. eenenzestig nul negen
10.achtennegentig eenentwintig

Geef antwoord op de vragen.

1. elf
2. vijfendertig
3. zeventien
4. eenenzeventig
5. honderddertig
6. vierendertig
7. drieënveertig 
8. tien
9. zevenenvijftig
10.achtentachtig

Geef antwoord op de vragen.

1. tweeënveertig 
2. zesendertig
3. vijftien
4. tweehonderdvijf
5. vijftienhonderdtweeëntwintig 
6. vijfentwintig
7. negentig
8. zestig
9. duizendhonderdtien  
10.vijftig

Spreek de volgende prijzen uit.

1. driehonderdvijfenveertig, negenennegentig 
2. drieduizendvijfhonderdtweeënnegentig, vijftig
3. drieënzeventig, negenennegentig 
4. tweehonderdzesentwintig 
5. tweeëntwintig, tweeëntwintig  
6. negenhonderdachtentwintigduizend driehonderdeenentwintig 
7. een, negenennegentig 
8. zeven, vijfennegentig 
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9. achtduizendtweehonderd drieënzeventig 
10. tweeëntwintig, zevenenzeventig 

Schrijf de volgende getallen uit. 

1. tienduizend
2. tweeduizendhonderdvijftig 
3. drieduizendvijfhonderdeenenzestig 
4. een miljoen
5. duizendtien 
6. tienduizendvijfhonderdtweeënzeventig 
7. zesduizendvijfhonderddrieëntwintig 
8. zevenhonderdachtenveertig 
9. tweeënnegentigduizendachthonderdzesenveertig 
10.honderddrieduizendvierhonderdeenenzestig 

Schrijf de getallen.

1. 10.568
2. 5.783
3. 912
4. 1.803
5. 7.012

Geef antwoord op de vragen

1. 365
2. 24
3. 60
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
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8. De trappen van vergelijking 
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8.1 De trappen van vergelijking

Goed of fout? (let ook op: als / dan)

1. fout
2. goed
3. fout
4. fout
5. fout
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

Wat is goed?

1. A. Ik vind de rijst lekkerder dan het brood.      2. 
                                                                                  B. Ik ben langer dan jij.

3.                                                                          4. A. Amsterdam is groter dan Utrecht.
    B. De dochter is liever dan de zoon.           

5.                                                                         6.
    B. De vrouw is langer dan de man.                     B. De man lacht harder dan de vrouw.

7. A. De vrouw is kleiner dan de man.                8.  
                          .                                                     B. Vandaag is het warmer dan gisteren. 

Vul de goede vorm van de vergelijking in

1. sneller
2. kouder
3. slimmer
4. beter
5. sneller
6. beter
7. groter
8. jonger
9. ouder
10. liever

Vul zelf de goede vorm in.

1. (jong) Mijn moeder is _______________ jonger ___________ dan mijn vader.
2. (snel)       Het vliegtuig is _______ sneller ____________________ dan de bus.
3. (slim)       Hanna is _____________ slimmer ______________ dan Riccarda.
4. (hard)      Thomas werkt ________ harder _______________ dan zijn collega.
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5. (schoon)  Het huis van Hanna is __________ schoner ____________ dan het huis 
van Henry.

6. (duur)      De koffie bij restaurant Broei is _____ duurder ________________ dan bij 
restaurant Orloff.

7. (goedkoop)  Het biertje is _______ goedkoper ________________ bij de kroeg dan 
in het restaurant.

8. (moeilijk)      Deze opdracht is ______ moeilijker ________________ dan die opdrac
9. (makkelijk)   Het niveau A1 is ____________ makkelijker ___________ dan het 

niveau A2.
10.(langzaam)  De oude computer is veel _____ langzamer __________________ dan 

de nieuwe computer.

Goed of fout?

1. goed
2. fout
3. goed
4. fout
5. fout
6. goed
7. fout
8. fout
9. goed
10. fout

Wat is goed?

1.                                                                              2.
     B. Ik vind de rijst het lekkerst.                              B. Ik ben het langst.

3.                                                                            4. A. Amsterdam is het grootst.
    B. De dochter is het liefst.                               

5. A. De vrouw is het langste.                              6. 
                                                                                B. De man lacht het hardst.

7.                                                                          8. A. Vandaag is het warmst.
    B. De vrouw is het kleinste.                               

Vul de goede vorm in.

1. (mooi)    Ik vind de rode jurk het _________ mooist ________________.
2. (hard)         Hanna studeert het __________ hardst __________________.
3. (goed)        Ik vind deze docent het ________ best _________________.
4. (lelijk)         Ik vind die kleur het __________ lelijkst __________________.
5. (lief)           Ik vind mijn vriendin het ______ liefst ___________________.
6. (nieuw)      Mijn telefoon is het _______ nieuwst ______________________.
7. (snel)         Ik ben het _________ snelst _________________ op de fiets.
8. (langzaam) De bus is het _________ langzaamst ________________________.
9. (leuk)         Ik vind die film het _______ leukst _______________________.
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10.(saai)         Ik vond afgelopen weekend het _____ saaist _______________.

Vul de juiste vergelijking in. Je mag het zelf bedenken.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Geef antwoord op de vragen.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Ik vind _________________ lekkerder dan ______________________
Ik heb liever _________________ dan __________________________
Ik ga liever naar _________________ dan _______________________

Geef antwoord op de vragen.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.
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9. Een overzicht van de 
feestdagen in Nederland 
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9.1 De feestdagen in Nederland

Goed of fout?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. fout
6. goed
7. fout
8. fout
9. fout
10.goed

Wat is goed?
 
1. A. Pasen is een katholiek feest.                    2. A. Nederland kent een 2e kerstdag.
                                

3.  A. Carnaval is een katholiek feest.               4. 
                                                                              B. Carnaval duurt langer dan een avond.

5. 
    B. Amsterdam Dance Event is geen nationale feestdag.

6. A. Op Hemelvaartsdag hebben we een vrije dag.
   

7. A. Op Goede Vrijdag eten we geen vlees.  8.
                                                                             B. Pasen heeft elk jaar een andere datum.

Welk feest vier je ook in je eigen land? Schrijf de feesten op.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.
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Vul in. 

1. We zetten een boom op. Die boom versieren we. We vieren __________ Kerstmis 
____________________.

2. We vieren de verjaardag van de koning op ________________ Koningsdag 
_______________.

3. Met __________ Pasen ___________________ zoeken kinderen eieren.
4. Met ___________ vaderdag __________________ gaan we op bezoek bij onze vader.
5. Tijdens ___________ Sinterklaas _______________ zetten we onze schoen.
6. Op ______________ nieuwjaarsdag ________________ eten we oliebollen.
7. Op ____________ moederdag __________________ kopen we ook bloemen voor 

onze moeders.
8. Bij ____________ dodenherdenking __________________ denken we aan alle 

slachtoffers van de WO II.

Over welk feest gaat het?

1. nieuwjaarsavond
2. Valentijnsdag 
3. moederdag
4. Kerstmis
5. Sinterklaas / pakjesavond 
6. Carnaval
7. dierendag 
8. dodenherdenking 

Welke uitspraak hoort bij welke feestdag. Schrijf de feestdag achter de uitspraak.

1. Kerstmis
2. Pasen
3. Carnaval
4. oud & nieuw
5. Valentijnsdag

Ken je deze dagen? Wat vieren we op deze dagen. Schrijf dit achter het feest.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Bij welke feesten horen deze tradities?

1. Sinterklaas 
2. De geboorte van een baby.
3. Carnaval
4. Koningsdag 
5. Carnaval
6. Kerstmis
7. oud & nieuw
8. Sinterklaas  
9. Valentijnsdag 
10.Pasen
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Heb je weleens gehoord van de zwartepietendiscussie? Wat is dit? Wat voor 
informatie kun je hierover vinden? 
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.

Welk feest telt als een nationale vrije dag.

1. Prinsjesdag         geen vrije dag
2. Koningsdag                                               wel een vrije dag
3. Kerstavond                                                geen vrije dag
4. 1e en 2e Kerstdag                                    wel een vrije dag
5. Pakjesavond                                             geen vrije dag
6. Vaderdag                                                  geen vrije dag
7. Hemelvaart                                               wel een vrije dag
8. Pasen                                                       wel een vrije dag
9. Pinksteren                                                wel een vrije dag
10.  Goede Vrijdag                                           geen vrije dag

Welk feest heb je weleens in Nederland gevierd? Was dit bijzonder? Vertel wat je 
hebt gedaan. Probeer het te schrijven in goede zinnen.
** Deze antwoorden kunnen uiteenlopen.
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