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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 4, 5 en 7 - Herhaling van de voorzetsels
1 Waar is de muis? Zet het nummer van het juiste plaatje achter de zin.

 1 De muis zit achter de doos.  6 De muis gaat uit de doos. 

 2 De muis is in de doos.  7 De muis zit voor de doos. 

 3 De muis zit tussen de dozen.  8 De muis zit op de doos. 

 4 De muis zit naast de doos.  9 De muis springt over de doos. 

 5 De muis zit in de doos.  10 De muis zit onder de doos. 
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2 Schrijf het juiste woord in de zin. Gebruik alle woorden één keer.

onder op in uit over(2x) achter tussen voor (2x)

 1 De melk is  de fles.

 2 Tim zit  de stoel.

 3 11.45 uur is hetzelfde als kwart  twaalf.

 4 De mond zit niet boven de neus, maar  neus.

 5 De chauffeur zit niet in, maar voorin in de bus.  

 6 De muis springt  de doos.

 7 De neus zit  de ogen en de mond.

 8 De baby drinkt de melk  de fles.

 9 12.15 uur is hetzelfde als kwart  twaalf.

 10 Elf uur komt na tien uur, maar  twaalf uur.

3 Schrijf het juiste woord in de zin. Gebruik alle woorden één keer.
onder op in uit over achter tussen voor zonder met

 1 De conducteur roept: Vergeet niet  en  te checken!

 2 De man in de snackbar vraagt: Wilt u friet  of  mayonaise?

 3 Onze nieuwe woning heeft een grote tuin  het huis!

 4 8.15 uur betekent kwart  acht en 6.45 uur is kwart  zeven.

 5 Eerst zat de muis op de doos, en nu zit de muis  de dozen. 

 6 De zon komt om acht uur  en gaat om 17.45 uur weer .
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