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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 7 - In huis
1 Lees de woorden.

de beker het fornuis het laken de spons
de bloempot het gordijn de lamp de straat
de deken het huisnummer de man de vrachtwagen
de emmer het kussen de pet de vrouw 

2 Vul de woorden van oefening 1 in zonder lidwoord. Gebruik de woorden eenmaal. Zie voorbeeld bij zin 1.

	 1	 Wil	je	een	kopje	koffie	of	een	 beker  melk?

 2 Ik maak het raam schoon met een .

	 3	 Draag	je	in	de	winter	een	muts	of	een	 ?

	 4	 Ik	heb	wel	een	heftruckrijbewijs,	maar	geen	  rijbewijs.

 5 Het 	heeft	een	grote	kookplaat	en	een	oven.

 6 Wil je de 	boven	de	tafel	aandoen?

 7 Wil je die 	met	water	vullen?

 8 Nederlanders houden het 	voor	het	raam	vaak	open.

 9 Ik maak het bed op met het  en de .

	10	 Mag	ik	uw	postcode,	de	naam	van	de	straat	en	het	 ?

	11	 Ik	weet	mijn	postcode	en	huisnummer,	maar	niet	de	naam	van	de	 .

 12 Ik pak een kussensloop en doe dit om het .

 13 De 	vraagt	de	vrouw	ten	huwelijk.

 14 Ik zet de 	op	de	vensterbank	voor	het	raam.

	15	 De	man	vraagt	aan	de	 	of	ze	met	hem	wil	trouwen.

3 Schrijf de woorden in de zin. Gebruik alle woorden één keer.

zet verhuist doos sjouwt kijkt met zwaait baby stapt lapt

	 1	 ‘s	Avonds	 	mijn	man	vaak	naar	voetbal	op	de	televisie.

 2 Het kindje huilt. Daarom pakt de moeder de  uit het bedje. 

 3 Bij de bushalte 	de	vrouw	de	bus	in	en	dan	gaat	ze	zitten.

 4 Pas op! Van patat  mayonaise word je dik!

 5 Ik 	de	bloempot	op	de	vensterbank	voor	het	raam.

 6 Zijn huur is te duur. Daarom  Jan naar een goedkoper huis.

 7 De  is zwaar. Hij weegt 25 kilogram.

 8 De sterke man 	de	zware	doos	naar	de	vrachtwagen.

	 9	 De	chauffeur	 	eerst	zijn	voorruit	en	stapt	dan	in	de	auto.

 10 De collega 	naar	de	chef	en	zegt:	Tot	morgen!
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4 Schrijf het juiste werkwoord in de zin. Let op enkelvoud of meervoud!

lappen	 lapt	 zwaaien	 zwaait	 sjouwen	 sjouwt	 verhuizen	 verhuist	 zetten	 zet

 1 De collega’s  de zware dozen naar het magazijn.

 2 De passagiers 	naar	de	chauffeur	en	stappen	uit	de	bus.

 3 Wij 	de	volgende	maand	naar	een	mooier	huis.

	 4	 Wanneer	gaan	jullie	die	vieze	ramen	 ? 

 5 De collega’s  de dozen op de kar.

 6 De collega  de grote doos naar de pallet.

	 7	 De	chauffeur	  naar de passagiers en sluit de deuren.

 8 	die	bloempot	maar	op	de	vensterbank!

 9 Eerst 	de	chauffeur	de	voorruit	en	dan	rijdt	hij	weg.

 10 De buurman  binnenkort naar een andere woonplaats.

5 Schrijf het juiste woord in de zin. Gebruik alle woorden eenmaal. 

onder op in uit over licht met voor zonder zwaar

	 1	 De	conducteur	roept:	Vergeet	niet	  en  te checken!

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

	 3	 De	verhuisdoos	weegt	25	kg,	dus	de	doos	is	niet	 ,	maar	 .

 4 8.15 uur is kwart  acht en 7.45 uur is kwart  acht.

 5 De zon komt om acht uur  en gaat om 16.45 uur weer .

6 Geef antwoord op de vragen. Kijk naar de vorige oefeningen.

 1 Wie zwaait naar de buren? .

 2 Wie zwaaien naar Linda? .

 3 Wat drinken de baby’s? .

 4 Wat sjouwt Kees? .

 5 Waar staat de bloempot? .

 6 Waar hangen de gordijnen? .

	 7	 Waarom	gaat	Jan	verhuizen?	 .

	 8	 Wanneer	gaan	jullie	verhuizen?	 . 

7 Stel vragen met wie, wat, waar, waarom en wanneer. Kijk naar de vorige oefeningen. 

 1 Wie .

 2 Wat .

 3 Waar .

 4 Waarom .

 5 Wanneer .
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