
Vragen 
 
1. Waar of niet waar ?     waar  niet waar 
a. Kees drinkt veel bier in het café.   …….  …………. 
b. Kees is dronken.      …….  …………. 
c. De deur van het huis is op slot.   …….  …………. 
d. Kees slaat de vrouw.     …….  …………. 
e. De man en vrouw springen uit bed.   …….  …………. 
f. De vrouw is de buurvrouw van Kees.  …….  …………. 
 
2. Geef antwoord. 
a. Waarom loopt Kees niet recht ? 
…………………………………………………………………………….. 
b. Kees heeft geen sleutel. Waarom kan hij het huis binnen gaan ? 
…………………………………………………………………………….. 
c. Waarom loopt Kees zacht naar boven ? 
…………………………………………………………………………….. 
d. Hoeveel mensen liggen er in bed ? 
…………………………………………………………………………….. 
e. Waarom slaat Kees de man ? 
…………………………………………………………………………….. 
f. Wie is de man in het bed ? 
…………………………………………………………………………….. 
g. Wie zegt: ‘Het spijt me.’ 
…………………………………………………………………………….. 
 
3. Wat is goed ? 
1. dronken   a. Hij drinkt een fles melk. Hij is dronken. 
    b. Hij drinkt een fles wijn. Hij is dronken. 
2. het café   a. Hij drinkt bier in het café. 
    b. Hij slaapt altijd in een café. 
3. recht   a. Hij is dronken. Hij loopt niet recht. 
    b. Een banaan is recht. 
4. op slot   a. Hij doet met een sleutel de deur op slot. 
    b. Hij doet zijn map op slot. 



5. schaamt zich  a. Hij schaamt zich voor zijn mooie neus. 
    b. Hij schaamt zich voor zijn lelijke, grote neus. 
6. het spijt me  a. Zij komt op een feest. Ze zegt: ‘Het spijt me.’ 

b. Zij heeft het boek van haar vriend 
kapotgemaakt. Ze zegt: ‘Het spijt me. ‘ 

7. eigen   Hij heeft geen fiets. 
    Hij mag de fiets van zijn vriend lenen. 
    a. Dit is zijn eigen fiets. 
    b. Dit is niet zijn eigen fiets. 
 
4. Wat is de tegenstelling ? 
Vul in: klaar - dicht - donker - zacht – aan 
a. De deur is open.  De deur is ……………….. 
b. Het licht is uit.  Het licht is ………………. 
c. De radio staat hard. De radio staat …………... 
d. Het is licht in huis.  Het is ……… .in huis. 
e. Zij begint met lezen. Zij is …… met lezen. 
 


