
Voegwoord ‘toen, nadat, voordat’  -  antwoorden 

Controleer de antwoorden uit je schrift. Succes! 

 

Opdracht 1. Goed of fout? 

1. Ik ga naar school, nadat ik gegeten heb een boterham.   Goed / fout 

2. Voordat zij gaat naar de markt, pint zij eerst 50 euro.    Goed / fout 

3. Hij pakte zijn paraplu, toen het begon te regenen.    Goed / fout 

4. Wij kopen een auto, nadat wij gekregen hebben ons salaris.   Goed / fout 

5. Voordat ik koop een nieuwe trui, pas ik veel truien.      Goed / fout 

6. Er liepen veel mensen op straat, toen de zon scheen.     Goed / fout 

 

Opdracht 2. Verbeter de foute zinnen uit opdracht 1. 

1. Ik ga naar school, nadat ik een boterham gegeten heb. 

2. Voordat zij naar de markt gaat, pint zij eerst 50 euro.  

3. Goed. 

4. Wij kopen een auto, nadat wij ons salaris hebben gekregen. 

5. Voordat ik een nieuwe trui koop, pas ik veel truien. 

6. Goed. 

 

Opdracht 3. Maak van de twee zinnen één zin. 

1. We gaan zwemmen. Ik moet nog een boodschap doen. (voordat) 

Voordat we gaan zwemmen, moet ik nog een boodschap doen. 

2. We hebben gezwommen. Ik moet nog een boodschap doen. (nadat) 

Nadat we hebben gezwommen, moet ik nog een boodschap doen. 

3. Ik ga eten koken. Ik drink eerst een glaasje wijn. (voordat) 

Voordat ik eten ga koken, drink ik eerst een glaasje wijn. 

4. Je gaat mee naar de film. Je bent bij de kapper geweest. (nadat) 

Nadat je bij de kapper bent geweest, ga je mee naar de film. 

 

Opdracht 4. Vul in. Kies uit: voordat / nadat 

1. Arie deed boodschappen voordat hij eten ging koken. 

2. Nadat zij hun koffers ingepakt hadden, gingen zij op reis. 

3. Ik maak altijd eerst mijn huiswerk, voordat ik tv ga kijken. 

5. Voordat Aisha naar school gaat, pakt zij haar tas in. 

6. Mijn ouders zijn in een bejaardenhuis gaan wonen, nadat mijn moeder erg 

ziek is geweest. 

 


