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18 mei 2020 

 

 

Dag allemaal, 

Hoe gaat het met jullie? Goed, hopen we! 

Hier volgt het tweede dossier met: 

A) een paar grammatica oefeningen 

B) woordenschat oefeningen  

 Studeer opnieuw je woordenschat van hoofdstuk 2 voor 

(=avant) de voorbereiding van die oefeningen. 

C) en een leesactiviteit 

 

Dat zijn oefeningen voor twee weken. 

Jullie hebben problemen of vragen, dan stuur ons een email: 

- dedryp@saintlouis-waremme.be  

- verleyv@saintlouis-waremme.be 

- lepagea@saintlouis-waremme.be  

 

Werk serieus!  

Mevr. Dedry; Verley en Lepage 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dedryp@saintlouis-waremme.be
mailto:verleyv@saintlouis-waremme.be
mailto:lepagea@saintlouis-waremme.be
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A. GRAMMATICA 
 

1. L’impératif 

Petite vidéo de rappel avant de passer aux exercices : 

(scanne le QR Code ou sélectionne le lien, appuie sur CTRL et clique (gauche) en même  

temps) 

 

https://youtu.be/tIYeDMGhcfM 

 
1)  Onderstreep de juiste vorm van het werkwoord. 

Souligne la forme correcte du verbe. 

 
Wil je Nederlands leren? 
 
- Lees / Leest een strip. 

- Luisteren / Luister naar Vlaamse liedjes. 

- Ga / Gaan een weekend naar Vlaanderen. 

- Maakt kennis / Maak kennis met een pennenvriend. 

- Spreken / Spreek geen Frans tijdens de les.  

- Antwoord / Antwoordt op de vragen van je leraar. 

- Kijkt / Kijk naar een Vlaamse televisieserie. 

 
 

2)  Schrijf zinnen in de imperatief.  
Ecris des phrases à l’impératif. 

 
Geef raad aan een vriend die zich verveelt°. 
 

1- Aan sport doen. 

2- Een boek lezen. 

3- Nieuwe vrienden ontmoeten. 

4- Naar de scouts gaan. 

5- Monopolie spelen. 

6- Niet altijd in de sofa zitten. 

7- Kennismaken met je buren. 

 

 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 ……………………………… 

……………………………… 

° Geef raad aan een vriend die zich verveelt: Conseille un ami qui s’ennuie 

https://youtu.be/tIYeDMGhcfM


Collège Saint-Louis Waremme 4 

3)  Schrijf zinnen in de imperatief. 
Ecris des phrases à l’impératif. 

 

Dit is wat je elke morgen hoort… 
 

1- Nu opstaan. 

2- Een douche nemen. 

3- Een glas melk drinken. 

4- Een boterham eten. 

5- Je lunch klaarmaken. 

6- Je tanden gaan poetsen. 

7- Je boekentas niet vergeten. 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 

 

 

 

 

2. L’indicatif présent 
 

https://youtu.be/bE-y3QJm4y4 

 
1) Onderstreep de juiste vorm van het werkwoord. 

Souligne la forme verbale correcte. 

 
Mijn thuis 
 
Ik (1) hou / houdt / houden van mijn huis. Het is groot. Mijn vrienden (2) vind / vindt / 

vinden het mooi. Het (3) sta / staat / staan in een rustige buurt°. 

De auto’s (4) rij / rijdt / rijden niet snel. Mijn huis (5) sta / staat / staan links in de straat. 

Mijn broer en ik (6) kijk / kijkt / kijken graag naar buiten. We (7) zwaai / zwaait / zwaaien° 

naar de mensen. De buurman (8) zeg / zegt / zeggen altijd ‘dag’.  

 
 

° een rustige buurt: un quartier calme     ° zwaaien: saluer (de la main) 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bE-y3QJm4y4
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2) Zet het werkwoord in de OTT.  
Conjugue le verbe à l’indicatif présent. 

 

Een sportieve oma 
 
° (Houden) … (1) jij van sporten?  

- Ja, ik (sporten) … (2) graag. En jij? 

° Nee, ik (spelen) … (3) liever op mijn computer. 

  Maar mijn moeder en grootmoeder zijn sportief. 

- Aan welke sport (doen) … (4) ze? 

° Mijn oma doet aan gewichtheffen°. 

- Dat (geloven) … (5) ik niet! 

° Ja hoor! En jouw oma? 

- Mijn grootmoeder (luisteren) … (6) graag naar klassieke muziek. 

° (Dansen) … (7) ze ook? 

- Ja, hoor! 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

° gewichtheffen: la musculation    ° geloven: croire 
 

3)  Zet het werkwoord in de OTT.  
Mets le verbe à l’indicatif présent. 

 

Bij een vriend op bezoek 
 

 Ding dong 

° Hallo Tim! 

- Dag Lore! Kom binnen! 

° Wauw, je huis is leuk. 

- Dank je. (Willen) … (1) je iets drinken? 

° Ja, graag. Heb je cola? 

- Ik (kijken) … (2) even in de keuken. 

° Er (zijn) … (3) nog cola in de kelder. 

° Wie is dat? 

° Ik ben Frederik. 

- Dat is mijn broer. En dit is Lore. 

° (Brengen) … (4) je voor mij ook limonade mee uit de kelder? 
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- Oké. 

° Waarom (doen) … (5) je broer dat niet zelf? 

- Hij (werken) … (6) voor school. 

  Hij (moeten) … (7) veel huiswerk maken. 

° Oh, dat is jammer. 

- Hier is je cola. Kom, we (gaan) … (8) naar mijn kamer. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 

3. La phrase affirmative 
 

 

https://youtu.be/5LdfXh8LGvU 

 

1) Onderstreep het onderwerp van elk werkwoord. 
Omcirkel de vormen van elk werkwoord. 
Souligne le sujet de chaque verbe. 
Entoure les formes des verbes.  

 

Veel stress dit weekend 
 

o Op vrijdagavond ga ik altijd fietsen met mijn broer. 

o Mijn zus kijkt tv tot 22u. 

o Ik blijf op vrijdagavond meestal thuis. 

o Mijn moeder en ik doen op zaterdagmorgen de boodschappen. 

o Zaterdagmiddag speelt papa tennis. 

o Ik ga graag uit op zaterdagavond. 

o En op zondag maken we ons huiswerk. 

 

2)  Zet de woorden in de juiste volgorde.  
Place les mots dans le bon ordre.  

 

We verhuizen! 
 

o Ons (ligt – nieuwe huis – Namen – in). 

o Mijn (op – de eerste verdieping – is – nu – kamer).  

https://youtu.be/5LdfXh8LGvU
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o We (in – twee toiletten – hebben – ons huis).  

o Het (ver – het centrum – van – is).  

o De (naast – de garage – is – keuken).  

o We (tuin – nu – een grote – hebben – en mooie). 

o  In (zijn – slaapkamers– ons huis – er – vier). 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

3) Maak volledige zinnen.  
Fais des phrases complètes. 

 
De ideale school 
 

- Kleine (gaan – naar school – graag – kinderen).  

- Ze (veel – over dieren – leren – en – planten).  

- Hun (lief – altijd – lerares – met hen – is).  

- Meestal (ze – en – veel vrienden – hebben - vriendinnen).  

- Op (eten – in de refter – school – ze – altijd).  

- Tijdens (spelen – op het schoolplein – de pauze – ze). 

- Een (nooit lang – dag – op school – duurt). 

 
1 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

4 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

5 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

6 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

7 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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4. La phrase interrogative 
 

https://youtu.be/fEJSBxY4neM 

 

 
1)  Zoek de vragen. Schrijf een punt (.) of vraagteken (?).  

Onderstreep de vraagwoorden.  
Cherche les questions. Ecrit un point (.) of point d’interrogation (?).  

Souligne les mots interrogatifs.  
  
Een groot huis 
 
Is dit jouw huis  Wauw! Mooi! Hoeveel kamers zijn er  Er zijn twee verdiepingen   

Het is een groot huis  Waar slaap jij  Heb je je eigen kamer   

Staat er een televisie op je kamer  Tof! Waar is de badkamer  Is er een kelder   

Ik vind je huis super  Wanneer mag ik eens komen logeren 

 
 

2) Vul aan met het juiste vraagwoord.  
Complète par le mot interrogatif correct. 

 
Een mooi meisje op de speelplaats 
 
° … (1) is dat nieuwe meisje in jullie klas? 

- Ze heet Lisa. 

° … (2) woont ze? 

° In Leuven, maar ze komt uit Amerika. 

° Echt? 

- Ja! Uit New York. 

° Cool, en … (3) is ze? 

° Ze is 13 jaar oud. 

° … (4) is ze geboren? 

- Op 3 september. Ze is morgen jarig! 

° En … (5) is ze geboren? 

° Ik weet het niet. 

° … (6) vraag je dat? 

https://youtu.be/fEJSBxY4neM
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- Ik ben nieuwsgierig°. En ze is erg mooi … 

° Haha! 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

3) Zet de woorden in de juiste volgorde.  
Mets les mots dans le bon ordre.  

 

Kennismaken met een nieuwe leerling 
 

- jij / heet / hoe / ? 

- in Neerpelt / je / woon / ook / ?  

- een groot huis / je / heb / ?  

- van sport / hou / je / ?  

- je familie / sportief / is / ?  

- broers of zussen / heb / hoeveel / je / ? 

- gescheiden / zijn / je ouders / ? 

 
 

1 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

4 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

5 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

6 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 

7 ………………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 
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B. WOORDENSCHAT 
 

1. Databank p 84 : Pour décrire l’apparence physique d’une personne 

 

Situation : Tu prépares un jeu « Qui est-ce ? ». 

Tâche : Tu notes 5 questions différentes en suivant les indications. 

 

1) garçon ? / fille ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

2) comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

3) âge ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

4) cheveux noirs ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

5) lunettes ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 
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2. Databank p 95 : Pour parler de ta vie scolaire 

 

Situation : Tu converses avec un camarade.  

Tâche : Relie les questions avec les bonnes réponses. Ensuite, traduis celles-ci en 

néerlandais. 

 

1. Wie is je favoriete leerkracht ? 

 

 

a. Nous apprenons le néerlandais à l’école. 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Hoeveel leerlingen zitten er in je klas ? 

 

 

b. Je suis en première année. 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. In welk jaar zit jij ? 

 

 

c. Ma branche préférée est mathématiques. 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Welke talen leren jullie op school ? 

 

 

d. Mon professeur favori est Madame Tussaud. 

………………………………………………………………………………… 

 

5. Wat is je lievelingsvak? 

 

 

e. Il y a 23 élèves dans ma classe. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
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3. Woorden in context p 96 : Hoe / Hoe vaak en hoe ver ga je naar school?  

Volg het voorbeeld. Suis l'exemple. 

 

Voorbeeld :  toujours / le bus / loin de 

  Ik neem altijd de bus want ik woon ver van de school. 

1- parfois / le train / à 20km de 

Ik neem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- jamais / le vélo / assez loin de 

Ik neem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- souvent / à pied / tout près de 

Ik ga ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Woorden in context p 98 : De vakken  

Wie geeft welk vak bij jou? Vul de zinnen in met de gevraagde namen. Vertaal de naam van het 
vak. 

Qui donne quelle matière chez toi ? Complète les phrases à l’aide des noms demandés. Traduis le 
nom de la branche. 

 

1-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft ………………………………………….……… (sciences). 

2-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft …………………………………………………….. (math). 

3-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft ………………………………………………………………….  

     (éducation physique). 

4-   Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft …………………………………………………. (français). 

5-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft …………………………………………………. (l’option). 

6-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft ………………………………..……………(néerlandais). 
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7-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft ………………………………………………………………...  

     (étude du milieu). 

8-  Meneer/ Mevrouw ………………………………………….. geeft ………………………………………………………..………  

     (éducation plastique). 

5. Woorden in context p 110-111 : De post + werkwoorden  

Verbind de woorden met de correcte werkwoorden. Maak dan een korte zin erbij. 

Relie les mots à l’aide des verbes corrects. Fais ensuite une petite phrase. 

 

1. een brief a. antwoorden 

2. een sms’je b. vergeten 

3. het adres c. schrijven 

4. op een e-mail d. zenden 

5. een verjaardagskaart e. ontvangen 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

1.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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C. LEZEN 

 

Contexte : 

Dans un magazine, tu trouves un article parlant d’une jeune étudiante. Tu décides de le lire. 

Tâche : 

Note en français 20 informations concernant Charlène afin de comparer vos vies 

estudiantines. Sois précis/précise. 

 

WELKOM  CHARLENE 

CHARLENE MERCIER zit sinds enkele 

weken op onze school, het instituut 

Agnetendal in Peer. Ze komt uit 

Wallonië en is Franstalig. In het 

weekend gaat ze met de trein naar 

huis. Ze woont met haar ouders en 

kleine broertje Samuel in La Roche. La 

Roche is een klein toeristisch stadje in 

de provincie Luxemburg. Ze komt naar 

onze school om Nederlands te leren. 

Charlene is 14, bijna 15. Ze verjaart op 

25 november. Ze is in Bastogne 

geboren. Ze ziet er sportief uit. Ze 

heeft lang kastanjebruin haar en 

lichtbruine ogen. Tijdens de week 

woont ze bij de familie Christiaensen, 

op 12 kilometer van het instituut. Niels 

en Hanne Christiaensen zitten ook op 

onze school. Ze komen samen met de 

bus naar school. Charlene zit in 3TB in 

de optie Economie. Er zitten 24 

leerlingen in de klas. Hanne zit bij haar 

in de klas. Ze leren ook Engels. 

Charlene wil zoveel mogelijk 

Nederlands leren! Kan je haar helpen ? 

Ze zoekt jongens of meisjes om te 

mailen. Nederlands spreken gaat al een 

beetje, maar Nederlands schrijven 

vindt ze nog heel moeilijk. Wie haar 

een mailtje wil sturen, kan dit op het 

volgende e-mailadres : 

mercier.charlene@net.be 

De familie Christiaensen organiseert op 

haar verjaardag een fuif inde gymzaal 

van onze school. Wil je helpen? Stuur 

dan een sms’je naar mevrouw 

Christiaensen op het gsm-nummer 

0597 83 37 11. Zij antwoordt op alle 

berichten. 

 

mailto:mercier.charlene@net.be
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1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………………………………………… 

13. …………………………………………………………………………………………………………… 

14. …………………………………………………………………………………………………………… 

15. …………………………………………………………………………………………………………… 

16. …………………………………………………………………………………………………………… 

17. …………………………………………………………………………………………………………… 

18. …………………………………………………………………………………………………………… 

19. …………………………………………………………………………………………………………… 

20. …………………………………………………………………………………………………………… 

 


