
Voegwoorden ‘want, of’  - opdrachten 

Controleer je antwoorden uit je schrift. Succes! 

Opdracht 1. Is de zin goed of fout? 

1. Ik ben boos, of mijn telefoon is gestolen.     Goed / fout 

2. Jij drinkt veel koffie, want dat vind je lekker.   Goed / fout 

3. Mijn geld is op, of ik heb een huis gekocht.   Goed / fout 

4. Wij gaan naar Den Haag, want wij gaan naar Rotterdam. Goed / fout 

5. Zij gaan naar het strand of zij gaan naar het park.  Goed / fout 

Opdracht 2. Schrijf die zinnen van opdracht 1 die fout zijn hieronder goed. 

1. Ik ben boos, want mijn telefoon is gestolen. 

2. Goed 

3. Mijn geld is op, want ik heb een huis gekocht. 

4. Wij gaan naar Den Haag of wij gaan naar Rotterdam.  

5. Goed  

Opdracht 3. Maak van twee zinnen één zin. 

1. Jan drinkt koffie. Peter drinkt thee. (maar) 

Jan drinkt koffie, maar Peter drinkt thee. 

2. Wil je koffie? Wil je thee? (of) 

Wil je koffie of wil je thee? 

3. Ik kom wel. Ik kan niet lang blijven. (maar) 

Ik kom wel, maar ik kan niet lang blijven. 

4. Ik moet weg. Het is al laat. (want) 

Ik moet weg, want het is al laat. 

5. Mijn geld is op. Ik heb een dure telefoon gekocht. (want) 

Mijn geld is op, want ik heb een dure telefoon gekocht. 

6. Zullen we lopen? Zullen we met de bus gaan? (of) 

Zullen we lopen of zullen we met de bus gaan? 

7. Ik wil werken. Ik wil geen vuil werk doen. (maar) 

Ik wil werken, maar ik wil geen vuil werk doen. 

8. Ik ga niet zwemmen. Ik ben verkouden. (want) 

Ik ga niet zwemmen, want ik ben verkouden. 

Opdracht 4. Kies uit: ‘en, maar, want, of’. 

1. Ik drink geen koffie, maar wel thee. 

2. Ik drink geen koffie, want dan kan ik niet goed slapen. 

3. Ik drink geen koffie of thee. 

4. Ik drink geen koffie en ook geen cola. 


