
Vragen 
1. Goed of fout?    goed   fout 

a. Jan heeft een auto.   …….   …... 
b. Zijn auto is kapot.    …….   …... 
c. Het is midden in de nacht.  …….   …... 
d. Jan wil met de bus.   …….   …... 
e. Jan gaat met de bus naar huis. …….   …... 
f. Jan loopt naar huis.   …….   …... 
g. Jan loopt drie uur.   …….   …... 

 
2. Maak een goede zin. 

De auto   naar huis. 
Jan   ’s nachts is hij thuis. 
Hij denkt:  is al weg. 
Hij loop naar  Ik ga met de bus. 
Maar de bus  stapt uit de auto 
Jan loopt  moe. 
Om twee uur  start niet. 
Jan is   de halte. 
 

3. Maak een goed woord. 
toau   …….. 
aaltwf   …….. 
gew   …….. 
sub   …….. 
huits   …….. 
oem   …….. 
ruu   …….. 
alhet   …….. 
eewt   …….. 

  



4. Maak een goede zin. 
a. twaalf uur Het  ’s nachts is 
b. wil   Jan  huis  naar 
c. de auto  Maar  niet  start 
d. stapt  de auto uit  Jan 
e. thuis  is    Om   twee uur  Jan ’s nachts 

 
5. Maak de zin af. 

Jan   
a. staat in zijn auto  
b. slaapt in zijn auto 
c. zit in zijn auto 

 
Jan 
a. wil naar huis 
b. gaat naar huis 
c. gaat met de bus 

 
De auto 
a. start wel 
b. start goed 
c. start niet goed 

 
De bus 
a. is kwijt 
b. is weg 
c. is te laat 

 
Jan 
a. loopt naar zijn vriend 
b. loopt weg 
c. loopt naar huis 
 

  



Om twee uur ’s nachts 
a. is hij thuis 
b. slaapt hij 
c. werkt hij 

 
6. Wat hoort er niet bij? 
auto – bus – trein – metro – halte 
halte – huis – station – vliegveld 
’s nachts – samen – ’s morgens – ’s avonds – ’s middags 
 
7. Wat is het tegengestelde? 
auto     twee uur ’s middags 
in     fit 
start niet    fiets 
de bus is weg   start wel 
twee uur ’s nachts  uit 
moe     de bus komt nog 
8. Schrijf de goede letter. 
..to     t.aalf 
h..s     st.rt 
b.s     w.g 
h.lte     m.. 
 


