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24 maart 2020 

Exercices de consolidation - Corrigé 

Chers/Chères élèves, 

Voici la correction des exercices de la semaine dernière.  Nous espérons que vous 

allez toutes et tous bien. Bonne correction et n’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des questions ! 

Madame De Wulf & Madame Lepage  

dewulfc@saintlouis-waremme.be / lepagea@saint-louis-waremme.be 

  

1. Conjugue ces infinitifs à l’OTT (=présent) 

Mieke (doen)    doet   boodschappen.  Haar vriend Hans (meegaan)     

gaat                 mee                     maar hij (winkelen)      winkelt      niet graag.  De 

twee vrienden (binnenkomen)      komen     de supermarkt     terug      en (nemen)    

nemen          een wagentje. 

Er (lopen)       lopen            daar veel mensen.  Mieke (trekken)         trekt        een 

blad papier uit haar tas en Hans (worden)    wordt         al zenuwachtig : wat een 

lange lijst ! 

Mieke (vragen)    vraagt        koteletten, Ardense hesp, (kiezen)          kiest                

verse appels en peren enz.  Hans (proberen)         probeert     te helpen en (kijken)    

kijkt                  naar Mieke haar lijst.  Hij (halen)       haalt             kaas en yoghurt.  

Hij (willen)        wil              graag meehelpen, maar hij (kunnen)        kan          de 

zeep niet vinden ! 

Zo moeilijk is het toch niet, Hans ! Daar (hebben)     heb          je het : zeep, 

shampoo, aftershave, deodorant, enz. 

Hans (wachten)       wacht           aan de kassa maar Mieke (rondwandelen)    

wandelt          nog even            rond . Oef ! Vlug naar buiten ! Het (zijn)                      

is              al laat en Hans (hebben)      heeft             honger. 
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2. Mets ce texte à l’OVT (=imparfait) 

Veille à repérer les verbes à particule séparable ! 

Een bange nacht. 

Het (was) nacht. An en Lies (waren) alleen thuis want hun ouders (kaartten) bij 
vrienden. 

Het (regende) hard en het (donderde) ook. 

De twee meisjes (wachtten) op de terugkeer van hun ouders.  

Opeens (=tout à coup) (hoorden) ze lawaai.  Iemand (probeerde) de deur van de flat 
open te doen.   

Ze (luisterden) nog eens aandachtig.  An (stapte) de huiskamer binnen en  

 (belde) de politie op. Een kwartier later (stopte) een politieauto voor het flatgebouw. 

Er (was) niemand meer voor de deur van de flat ! 

De agenten (stelden) vragen aan de twee meisjes en die (antwoordden) erop. 

Hun ouders (keerden) wat later terug en (praatten) tot middernacht  

 (=minuit) met de agenten. 

De volgende dag (vertelde) een buurvrouw dat haar flat leeggestolen (=part. passé  

de leegstelen = vider, piller) (was). De dieven (hadden) valse sleutels en  

 (maakten) de deuren van de flats open.  Het (was) kinderspel ! 

Een week daarna (arresteerde) de politie ze aan de kust ! 

 

 

 

3. Mets ce texte à l’OVT. Complète-le à l’aide des verbes suivants : 

zijn (5 ) - gaan (2 ) - vertrekken - hebben (2 ) - binnenlopen - beginnen - kijken (2
) - willen (3 ) - vragen - moeten - drinken - weten - nemen – aankomen - liggen - 

meegaan - zien - buitengaan - stilstaan (=rester immobile; être arrêté) 

 

Gisteren    ging   ik naar de stad omdat ik een nieuwe jurk   

wilde     kopen. Moeder    ging  mee  .  Eerst   

kwamen  we een modezaak  binnen  .Er   lagen   veel 

mooie jurken in die etalage.  Ik    zag onmiddellijk een super model.  Die 

jurk    was  duur maar ik   wilde       die ’s avonds dragen om uit 

te gaan. Ik    nam hem.  Toen we de winkel     buitengingen ,   

hadden  we dorst en    wilden  iets gaan drinken .  Ik    



DW-LE 
3 

keek  naar mijn horloge : het was nog geen drie uur en onze trein   

vertrok pas om halfvijf.  We    hadden  dus nog tijd en    

gingen naar een café.  We     dronken een kopje koffie en toen ik   

weer naar mijn horloge   keek   ,             was       het nog steeds tien  

voor drie. Mijn horloge   stond  dus    stil  en ik    

wist  het niet. Ik  vroeg/vraagde een vrouw hoe laat het   

was  .  Het    was  al twintig over drie. We   

      begonnen     te lopen maar toen we voor het station   aankwamen  , was het  

te laat.  Onze trein    was  weg en we   moesten op de volgende 

trein wachten. 

 

4. Conjugue les infinitifs au VTT (=passé composé) 

André in Nederland. 

Op één juli is de vakantie begonnen.  

André is naar Nederland vertrokken.  

Hij heeft de trein in Brussel-Zuid genomen en een paar uur later is hij in Den Haag 

aangekomen. 

Daar is hij een week in Hotel Batavia gebleven. 

Hij heeft het Mauritiushuis bezocht en is naar Scheveningen gelopen. 

Hij heeft niet lang gelopen : het ligt niet ver, hoor ! 

Op het strand heeft hij in het water gespeeld, (heeft) strips gelezen en (heeft) met  

buitenlanders gepraat. 

Hij heeft ook Bart, een Nederlandse jongen ontmoet. 

Samen hebben ze in het park gewandeld. Ze zijn ook naar het centrum gewandeld,  

hebben een pizza gegeten en (hebben) een cola gedronken. Ze hebben zich veel  

geamuseerd. 

’s Avonds heeft Bart hem naar het hotel teruggebracht. 

Een paar dagen later is André naar Amsterdam gegaan en heeft met zijn  

Nederlandse gastgezin kennisgemaakt. 

Hij heeft daar veertien dagen gelogeerd.  Met hen is hij naar een bruiloft gegaan. 
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Hij heeft weer veel plezier gehad. 

Tijdens zijn reis heeft hij veel brieven aan zijn familie geschreven en (heeft) veel 

foto’s genomen. 

Zijn ouders hebben hem af en toe opgebeld. Ze zijn ook op reis maar naar Frankrijk 

gegaan. 

Bij hun terugkeer hebben ze veel briefkaarten van André in de brievenbus gevonden!  

 

 

5. Wat heb je allemaal in de vakantie gedaan ? 

Exprime ce que tu as fait pendant les vacances en utilisant les activités suivantes. 

Utilise le VTT. N’oublie pas le double infinitif. 

bij voorbeeld :  een uur tennissen           ->  Ik heb een uur getennist 

            iedere dag gaan rennen          ->  Ik ben iedere dag gaan rennen 

 

- langs het kanaal fietsen -> Ik heb langs het kanaal gefietst 

- in het meer zwemmen -> Ik heb in het meer gezwommen 

- Spaans leren praten -> Ik heb Spaans leren praten 

- laat naar bed gaan -> Ik  ben laat naar bed gegaan 

- in de tuin werken  -> Ik heb in de tuin gewerkt 

- de buren zien verhuizen -> Ik heb de buren zien verhuizen 

- met vrienden lol maken -> Ik heb met vrienden lol gemaakt 

- kleren willen kopen  -> Ik heb kleren willen kopen 

- vader moeten helpen -> Ik heb vader moeten helpen 

- lang voor tv blijven  -> Ik ben lang voor tv gekeken 

 

6. Relie les 2 éléments donnés en utilisant « als ». 

bv :  nu vertrekken / je komt zeker op tijd 

       Als je nu vertrekt, kom je zeker op tijd. 

 

- dorst hebben/ je moet een glas water drinken. 

Als je nu dorst hebt, moet je een glas water drinken. 

- buikpijn hebben / je moet minder chocolade eten. 

Als je buikpijn hebt, moet je minder chocolade eten. 
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- moe zijn / je moet vroeger naar bed gaan. 

Als je moe bent, moet je vroeger naar bed gaan. 

- die woorden niet begrijpen / je moet ze in een woordenboek opzoeken. 

Als je die woorden niet begrijpt, moet je ze in een woordenboek opzoeken. 

- aandachtig luisteren / je gaat het veel beter begrijpen. 

 

7. Relie les 2 propositions données en utilisant « toen ». 

bv :      Ik ging naar Oostende / Ik reisde met de trein 

           Toen ik naar Oostende ging, reisde ik met de trein. 

- Ik was 15 jaar / Ik moest veel studeren 

Toen ik 15 jaar was, moest ik veel studeren. 

- We kwamen thuis / De deur stond open 

Toen we thuis kwamen, stond de deur open. 

- Ik was een kind / Mijn ouders hadden geen auto 

Toen ik een kind was, hadden mijn ouders geen auto. 

- Annelies werd achttien / Ze maakte een reis naar Bangladesh. 

Toen Annelies achttien werd, maakte ze een reis naar Bangladesh. 

- Bart was tien jaar oud / Hij schreef zijn eerste lang verhaal. 

Toen Bart tien jaar oud was, schreef hij zijn eerste lang verhaal. 

 

8. Commence les phrases avec “Hij zegt dat…” 

Bv :     Hij heeft een goede relatie met zijn ouders 

 Hij zegt dat hij een goede relatie met zijn ouders heeft 

- Hij zegt dat zijn beste vriend nu naar een andere school is. 

- Hij zegt dat je op iemand moet kunnen rekenen 

- Hij zegt dat hij alles heeft onthouden / onthouden heeft. 

- Hij zegt dat ze een bekende tennisster zal worden 

- Hij zegt dat je beroemd moet zijn om gelukkig te zijn 
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9. Luister het gesprek op Youtube en vul het in.  

  https://youtu.be/j2Y3KVc25T8   

 

Apotheker  

Sara  
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Sara  

Apotheker  

  

Sara  

Apotheker  

Sara  

Apotheker  

  

Sara  

Dag Sara.  

Goedemorgen ! Hebt u iets tegen misselijkheid ?  

Ben je misselijk ? Heb je iets verkeerd gegeten ?  

Neen, ik heb veel examens op korte tijd en ik heb last van stress.  

Je moet eerst en vooral  gezond eten en regelmatig rustpauses nemen.  

Dat is moeilijk want ik moet zoveel studeren. . .  

Rustig Sara. Je moet je ook af en toe ontspannen dan zal je daarna 

beter kunnen studeren.  

Maar ik heb helemaal geen tijd !  

Ik begrijp je. Ik zal je tabletten geven tegen de misselijkheid.  

Hoe dikwijls moet ik die nemen?  

Je neemt één tablet voor elke maaltijd.  

Heb je nog iets anders nodig ?  

Ja, ik ben ook erg moe en ik slaap slecht  

Mmmm… Je bent inderdaad heel gestresseerd. Ik zal je MetaRelax geven. 

Als je na 2 weken nog stressklachten hebt, moet je naar de dokter!  

Dat zal ik doen. Hoeveel is het alstublieft?  

Dat is 24,60€  

Alstublieft.  

En verzorg je goed. Probeer je regelmatig te ontspannen en ga op tijd naar 

bed!  

Bedankt.  

 

 

 

 

 

10. Luister het gesprek op Youtube en vul het in.  
   https://youtu.be/wR4-N9Do8FI  

 

CORRECTIF : P158 de ton manuel 

https://youtu.be/j2Y3KVc25T8
https://youtu.be/wR4-N9Do8FI

