
Bonjour tout le monde, 

Nous espérons que vous vous portez toujours bien malgré les 

circonstances. Nous vous envoyons le dossier 2 de néerlandais😉.  

Celui-ci est divisé en trois parties : grammaire, vocabulaire et écoute.  

Dans ce dossier, vous trouverez un bon nombre d’exercices de grammaire 

et de vocabulaire. Le vocabulaire à maîtriser pour ce dossier porte sur  

tout le vocabulaire du chapitre 1.  

Avant d’entamer les exercices, nous vous conseillons vivement de le 

revoir entièrement ainsi que de relire vos différentes fiches 

grammaticales se trouvant dans votre farde et livret ressources 😉.  

La dernière partie du dossier comprend une audition (CA). Vous avez à 

disposition toutes les instructions à suivre dans ce dossier page 11.  

Un correctif suivra prochainement, comme d’habitude envoyé sur votre 

adresse mail de l’école. 

 

Bon travail à tous ! 

 

Vos professeurs de langues (Dupont-Verley) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. GRAMMATICA 
 

1. Les pronoms personnels sujets 
 

1) Onderstreep het juiste persoonlijk voornaamwoord. 

Souligne le pronom personnel correct. 
 

In de klas 
 

Leerling : Dag meneer, hoe heet (1) u / je / jullie? 

Leraar : (2) Ik / u / je ben meneer Maartens, de nieuwe leraar Nederlands.  

Leerling : Hoe schrijft u dat? Kan (3) u / je / jullie uw naam op het bord schrijven?  

Leraar : Ja, waar is het krijt°? 

Leerling : (4) Het / ze / hij ligt bij het bord. 

Leraar : Zo. Maartens. MAARTENS. En welke klas is dit? 

Leerling : (5) We / jullie / ze zijn de leerlingen van 1C. 

Leraar : Oh! (6) jullie / ze / je hebben nu les Nederlands.  

Leerling : Dat klopt ! Welkom in onze klas, meneer.  
 

° het krijt: la craie 
 

2) Vul aan met een persoonlijk voornaamwoord.  

Complète par un pronom personnel sujet. 
 

Nieuw in de klas  

- Ben jij nieuw in de klas?  

° Ja, … (1) ben een nieuwe leerling.   

- Hoe heten … (2)? 

° Ik ben Joost. Hij heet Adrian. En dit is Nils.  

- Adrian, waar woon … (3)? 

° Ik woon in Mechelen. 

- Hoe laat is de les? 

° … (4) hebben les om acht uur. 

- Wie is de leraar? 

° De leraar Wiskunde? … (5) heet Meneer Vandebrecht. 

- Hou je van wiskunde? 

° Nee, … (6) hou helemaal niet van wiskunde. 

- En zij? 

°Nils en Adrian ? … (7) houden ook niet van wiskunde ! 
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3)  Vul aan met een persoonlijk voornaamwoord.  

Complète par un pronom personnel sujet. 

Kennismaken 

Sander : Hallo, wie ben … (1)? 

Evi : … (2) heet Evi, en … (3)?  

Sander : Sander.  

Evi : Waar woon … (4)? 

Sander : In Leuven. 

Evi : … (5) woon ook in Leuven! 

Sander : Leuk ! En heb … (6) broers of zussen? 

Evi : Ja, een broer.    … (7) heet Bas. 

Sander : … (8) heb een zus.    … (9) heet Mieke.  
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2. Les déterminants possessifs 
 

1) Onderstreep de bezittelijke voornaamwoorden in de tekst. 

Souligne les déterminants possessifs dans le texte. 

 

Hallo, ik ben de buurman van de Kiekeboes. 

Mijn naam is Leon Van Der Neffe. Carmella is mijn vrouw. 

We maken soms ruzie met onze buren. 

Marcel is de vader. Zijn vrouw heet Charlotte. 

Hun kinderen heten Konstantinopel en Fanny. 

Konstantinopel speelt altijd op zijn spelconsole. 

Fanny vindt haar kleine broer tof. 

Ons stripverhaal is populair in Vlaanderen! 

 

2) Onderstreep het juiste persoonlijk voornaamwoord. 

Souligne le déterminant possessif qui convient. 

 

Morgen is het 1 september 

 

A   

Jonas : Waar is (1) mijn / zijn / onze boekentas? 

Vader : (2) Hun / je / haar boekentas staat naast de rugzak van je zus. 

 

B 

Moeder : Sara eet graag fruit. Er zit een banaan en een appel in (3) zijn / mijn /  

  haar rugzak.    

Vader : Jonas houdt niet van bananen. (4) Zijn / Mijn / Haar favoriete dessert is 

  chocolade. 

 

 

 



C 

Moeder  : Morgen gaan jullie met de bus naar school. 

Kinderen  : Hoe laat° komt (5) jullie / onze / hun bus? 

Moeder  : Hij komt om 7.30u. 

Vader  : Hier zijn (6) jullie / mijn / zijn abonnementen.  

Kinderen  : Dank je, papa!  

 

° Hoe laat : à quelle heure 

 

3)  Vul de zinnen aan met een bezittelijk voornaamwoord.  

Complète les phrases avec un déterminant possessif. 

 

Ken je deze Belgen?  

- Bart Peeters houdt van … (1) gitaar. 

- Selah Sue° schrijft … (2) liedjes. 

- De broers Borlée kennen … (3) trainer heel goed. 

- We houden van … (4) nationale voetbalploeg: de Rode Duivels (=Diables). 

- (Ik) … (5) lievelingsgroep is Milow. 

- En jij, wie is … (6) favoriete Vlaamse zanger? 

- Leraar: “Vergeet … (7) tickets niet voor het concert van Milow !” 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

° Selah Sue is een bekende Vlaamse zangeres (= une célèbre chanteuse 

flamande) 

 

 

 

 

 



3. Les verbes « hebben » et « zijn ». 
 

1) Onderstreep in het groen het onderwerp van « hebben » of « zijn ».  

Onderstreep in het rood de vormen van de werkwoorden « hebben » en  

« zijn ». 

Souligne en vert le sujet de chaque verbe « hebben » ou « zijn ». 

Souligne en rouge les formes des verbes « hebben » et « zijn ».  
 

In de klas 
 

Leraar : Wannes, heb je vandaag je huiswerk bij je? 

Wannes : Ja, natuurlijk, mevrouw. Alstublieft.  

Leraar : En jij, David?  

David : Nee, mevrouw, ik ben ziek. 

Leraar : Waarom ben je dan op school? 

David : Ik heb vandaag een toets in wiskunde. 

Leraar : Akkoord, ik begrijp het. Elke en Leslie, jullie hebben vandaag een  

  presentatie over de hond. 

Meisjes : Dat klopt, mevrouw. 

Leraar : Prima! Het is goed, we beginnen. Gebruiken jullie een powerpoint? 

Meisjes : Ja. Hebt u uw computer bij u, mevrouw? 

Leraar : Oeps, nee, vergeten! 

Meisjes : Dan kunnen we onze presentatie niet doen, jammer! 
 

2) Vul in met de correcte vorm van « hebben » of « zijn ».  

Complète avec la bonne forme conjuguée d’« avoir » ou « être ». 
 

1ste september 

Paula : Hallo, ik ken je niet ! Hoe heet je ? … (1) je nieuw in deze school ? 

Kristel : Ja, het … (2) mijn eerste dag. Ik ken één persoon. Niet veel, hé?  

Paula : We … (3) hier goede leraren. De school … (4) leuk ! 

Kristel : … (5) alle mensen hier zo sympathiek?  

Paula  : (Ze lacht). Ja ja ! En de school … (6) niet veel leerlingen, dus ja,  

  iedereen° kent iedereen. 

Kristel : Oh super ! Je … (7) dus tevreden° over deze school, dat vind ik goed. 
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°iedereen : chacun   °tevreden : satisfait 



3)  Vul in met de correcte vorm van  « hebben » of « zijn ».  

Complète avec la bonne forme conjuguée d’« avoir » ou « être ». 

Eerste mail naar een correspondent 

Van:  

Aan:  

Onderwerp:  

Beste correspondent, 

Ik stel me voor. Ik … (1) Laurent. Ik … (2) twee broers 

en één zus. Samen … (3) we een leuke bende°! Mijn 

broer Loïk … (4) 17 jaar. Hij … (5) al een vriendin. Ze … 

(6) verliefd°! … (7) jij al een vriendin? Ik nog niet, ik voel 

me nog te jong. 

 

Ik … (8) fan van fietsen. Thuis … (9) ik drie fietsen! Mijn 

broers … (10) fan van computerspelletjes en ze … (11) 

twee computers. 

Mijn mama … (12) heel sportief: ze speelt volleybal en 

ze fietst ook veel. 

Jij … (13) een hond thuis. Dat is tof. Mijn ouders willen 

geen dieren thuis, dat … (14) niet leuk! 

We zullen dus corresponderen, dat is prima ! Ik wacht 

op je antwoord ! 

Tot de volgende keer, 

Groetjes, 

Laurent 

 

1 ………………………………. 

2 ………………………………. 

3 ………………………………. 

4 ………………………………. 

5 ………………………………. 

6 ………………………………. 

7 ………………………………. 

 

8 ………………………………. 

9 ………………………………. 

10 ……………………………... 

11 ……………………………... 

12 ……………………………... 

 

13 ……………………………... 

14 ……………………………... 

 

° de bende : la bande   /  ° verliefd : amoureux 

 



B. WOORDENSCHAT 
 

1) Lees de tekst en vul dan de fiche in het Nederlands aan.  

 Lis le texte et complète ensuite la fiche d'identité en néerlandais. 

Hallo!   

Ik heet Wout Debelder, ik ben 11 jaar en ik woon in Tongeren. Ik heb een groot gezin: ik 

heb 3 broers en 2 zussen. Mijn ouders zijn niet getrouwd maar wonen al 20 jaar samen. 

Wil je meer informatie? Mail me of bel me op ;-) 

wout.dbd@gmail.com - 012/65.43.21 – 0499/12.35.89 

 

 Debelder 

 Wout 

 11 jaar 

 Tongeren 

 012/65.43.21 

 0499/12.35.89 

 6 

Ouders  

 

2) Wat doe je graag ? Vul de zinnen in met de gevraagde hobby’s.  

Qu’aimes-tu faire ? Complète les phrases à l’aide des mots demandés. 

1. Ik …………………………………………(faire du shopping) graag. 

2. Mijn zus niet! Ze …………………………………… (chanter) heel graag. 

3. Mijn broer ……………………(regarder la télé) helemaal niet graag …………………  

4. En ook niet van …………………………………………………………..! (jouer sur écran) 

 

mailto:wout.dbd@gmail.com


5. Hoe is dat mogelijk?  

Ik hou er veel van en ik hou ook erg veel van ………………………... . (chatter) 

En jij, waar hou je van?  

3) Wat doe je graag? Maak korte zinnen met de gegeven woorden. 

Qu’aimes-tu faire ? Fais de petites phrases à l’aide des mots donnés. 

écouter de la musique – envoyer des photos – surfer sur internet 

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

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

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

4) Lees de tekst en vul dan de fiche in het Frans aan.  

Lis le texte et complète ensuite la fiche en français. 

Hallo! 

Ik ben Niels en ik ben 14. Ik ben heel sportief! Elke dag fiets ik naar school. Toch 15 km! 

Ik tennis ook elke dag en ik zwem. Ik skate niet maar ik voetbal en ik step! 

Mijn ouders dansen in een club! 

 

Niels Sports pratiqués  

  

  

  

  

  

Parents Sports pratiqués 

  

 



5) Verbind de woorden met hun logisch gebruik. 

Relie les mots avec leur emploi logique. 

 

1. heel a.  la quantité (beaucoup, …) 

2. of b.  une action plus une autre 

3. veel c.  l’intensité (forte ou pas) 

4. graag d.  la satisfaction (j’aime) 

5. en e. l’accompagnement (avec quelqu’un) 

6. met f. la même chose 

7. ook g. le choix 
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C. LUISTEREN 

 

1) Kijk en luister aandachtig naar deze video. 

Regarde et écoute attentivement cette vidéo. 

 

Ik stel me voor  

 

Pour avoir accès à cette vidéos, 3 possibilités : 

- sélectionner l’URL puis appuyer sur CTRL et cliquer (gauche) en même temps  

- scanner le QR Code avec un gsm 

- copier l’URL et le copier dans un moteur de recherche 

 

 

https://youtu.be/EpEStqZp6ak 

 

 

2) Schrijf tien inlichtingen over die vrouw (in het Frans). 

Note 10 informations au sujet de cette dame (en français). Il y en a 13 au total. 

 

1)     …………………………………………………………………….. 

2)     …………………………………………………………………….. 

3)     …………………………………………………………………….. 

4)     …………………………………………………………………….. 

5)     …………………………………………………………………….. 

6)     …………………………………………………………………….. 

7)     …………………………………………………………………….. 

8)     …………………………………………………………………….. 

9)     …………………………………………………………………….. 

10)     …………………………………………………………………….. 

 

 

https://youtu.be/EpEStqZp6ak


 

 

 


