
Antwoorden 
1. Welke zin is goed? 
1.  a. Bram werkt in huis. 
 b. Bram werkt in de tuin. 
 c. Bram zit in de tuin. 
 
2.  a. Hij drinkt een fles bier. 
 b. Hij drinkt een kop thee. 
 c. Hij drinkt een glas bier. 
 
2. Wat is goed? 
1. Waar werkt Bram op zondag ? 
 a. in de tuin. 
 b. in huis. 
 c. op school. 
 
2. Waarom trekt Bram zijn hemd uit? 

a. Hij heeft het koud. 
b. Hij heeft het warm. 
c. Het hemd is kapot. 

 
3. Wat doet Bram om zes uur ? 

a. Hij werkt in de tuin. 
b. Hij stopt met werken. 
c. Hij slaapt op zijn buik. 
 

4. Wat drinkt Bram in de tuin? 
 a. een glas melk. 
 b. een glas wijn. 
 c. een glas bier. 
 
5. Waarom slaapt Bram op zijn buik? 
 a. zijn buik doet pijn. 
 b. zijn rug doet pijn. 
 c. Bram is moe. 
 
  



3. Wat is goed? 
1. de tuin    a. Hij gaat met de tuin naar school. 
     b. In de tuin staat een boom. 
 
2. het hemd    a. De man heeft een hemd aan. 
     b. De kat heeft een hemd aan. 
 
3. schijnt    a. Het raam schijnt. 
     b. De zon schijnt. 
 
4. klaar    Hij werkt tot vijf uur. 
     a. Om vijf uur is hij klaar. 
     b. Om negen uur is hij klaar. 
 
5. de nacht    a. Het is nacht. Ik zie de zon. 
     b. Het is nacht. Ik zie de maan. 
 
4. Wat is de tegenstelling? 
Vul in: koud - werkt – uit 
1. Ik trek mijn jas aan.  Ik trek mijn jas uit. 
2. De soep is heet.   De soep is koud. 
3. Hij heeft vrij.   Hij werkt. 
 
 
5. Welk woord is teveel? 
Het is heb zondag. 
Bram is op in de tuin. 
Bram werkt over in de tuin. 
 
Het is heeft zes uur. 
Hij drinkt een glas ton bier. 
Zijn rug is rood groen. 


