
Voegwoorden ‘want, omdat’  - antwoorden 
Controleer de antwoorden uit je schrift. Succes! 

 

Opdracht 1. Is de zin goed of fout? 

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

2. Hij neemt een paraplu mee, omdat het buiten regent. Goed / fout 

3. Zij gaat naar het ziekenhuis, want haar kind daar ligt.  Goed / fout 

4. Wij zijn blij, omdat wij gaan op vakantie.    Goed / fout 

5. Jullie zijn verdrietig, want jullie missen je vrienden.  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. Zij gaat naar het ziekenhuis, want haar kind ligt daar. 

4. Wij zijn blij, omdat wij op vakantie gaan.  

5. Goed 

 

Opdracht 3. Maak van twee zinnen één zin. 

1. Jan is boos. Zijn telefoon is gestolen. (want) 

Jan is boos, want zijn telefoon is gestolen. 

2. Jan is boos. Zijn telefoon is gestolen. (omdat) 

Jan is boos, omdat zijn telefoon gestolen. 

3. Zijn telefoon is gestolen. Jan is boos. (omdat) 

Omdat zijn telefoon gestolen is, is Jan boos. 

4. Ik ga naar de dokter. Ik heb buikpijn. (want) 

Ik ga naar de dokter, want ik heb buikpijn. 

5. Ik ga naar de dokter. Ik heb buikpijn. (omdat) 

Ik ga naar de dokter, omdat ik buikpijn heb.  

6. Ik heb buikpijn. Ik ga naar de dokter. (omdat) 

Omdat ik buikpijn heb, ga ik naar de dokter. 

7. Iedereen gaat naar huis. Het is vijf uur. (want) 

Iedereen gaat naar huis, want het is vijf uur. 

8. Iedereen gaat naar huis. Het is vijf uur. (omdat) 

Iedereen gaat naar huis, omdat het vijf uur is.  

9. Het is vijf uur. Iedereen gaat naar huis. (omdat) 

Omdat het vijf uur is, gaat iedereen naar huis.  

 


