
Leestekst                                                       

 

In de kar 

Jan is in een winkel. 

Zijn zoon zit in de kar. 

Hij heet Peter. 

Peter is twee jaar. 

Jan legt kaas in de kar. 

Hij legt ook een fles wijn in de kar. 

Peter pakt de fles. 

De fles valt. 

De fles is kapot. 

Jan is boos op Peter. 

 

Vragen 

1. Goed of fout?    goed   fout 

a. Jan is in een winkel.  …….   …… 

b. Zijn zoon zit in een kar. …….   …… 

c. Hij heet Peter.   …….   …… 

d. Hij is drie jaar.   …….   …… 

e. De fles valt.   …….   …… 

f. De fles is niet kapot.  …….   …… 

 



2. Welk woord is goed? 

winkel zoon  kaas  wijn 

winkel loon  laars  lijn 

rinkel loom  kaas  fijn 

winkels zoon  kaars  wijn 

kinkel boon  maas  zijn 

 

3. Maak de zin af. 

Jan 

a. is op straat. 

b. is in de winkel. 

c. is op school. 

 

Peter 

a. is vier jaar. 

b. Is vijf jaar. 

c. Is twee jaar. 

 

Peter 

a. pakt de kar. 

b. pakt de winkel. 

c. pakt de fles. 

 

De fles 

a. is vol. 

b. is leeg. 

c. is kapot. 

 

Han 

a. is lief. 

b. is boos. 

c. is tevreden. 

 

 

 

 



4. Maak een goede zin. 

a. in de winkel  Jan  is 

…………………………………………………………… 

b. twee jaar Peter is 

…………………………………………………………… 

c. kaas in de kar legt Jan 

…………………………………………………………… 

d. een fles wijn  Hij  in de kar legt 

…………………………………………………………… 

e. boos op Peter Jan is 

…………………………………………………………… 

 

Antwoorden 

5. Goed of fout?    goed   fout 

a. Jan is in een winkel.                 X 

b. Zijn zoon zit in een kar.    X 

c. Hij heet Peter.      X  

d. Hij is drie jaar.         X 

e. De fles valt.      X 

f. De fles is niet kapot.        X 

 

Welk woord is goed? 

winkel zoon  kaas  wijn 

winkel loon  laars  lijn 

rinkel loom  kaas  fijn 

winkels zoon  kaars  wijn 

kinkel boon  maas  zijn 

 

Maak de zin af. 

Jan 

a. is op straat. 

b. is in de winkel. 

c. is op school 



Peter 

a.  is vier jaar. 

b. Is vijf jaar. 

c. Is twee jaar. 

 

Peter 

a.  pakt de kar. 

b. pakt de winkel. 

c. pakt de fles. 

 

De fles 

a. is vol. 

b. is leeg. 

c. is kapot. 

 

Jan 

a. is lief. 

b. is boos. 

c. is tevreden. 

 

b. Maak een goede zin. 

a. in de winkel  Jan  is 

Jan is in de winkel. 

b. twee jaar Peter is 

Peter is twee jaar. 

c. kaas in de kar legt Jan 

Jan legt kaas in de kar. 

d. een fles wijn  Hij  in de kar legt 

Hij legt een fles wijn in de kar. 

e. boos op Peter Jan is. 

Jan is boos op Peter. 

 

 

 


