
Vragen 

Vraag Antwoord 

1. Ik vind het leuk om een 
cadeautje te krijgen. Vindt u 
het leuk om cadeautjes te 
krijgen? Vertel ook wat u het 
leukst vindt om te krijgen.  

 

2. Ik woon in Utrecht. In welke 
stad woont u nu? En sinds 
wanneer woont u daar? 

 

3. Mijn hobby is boeken lezen. 
Wat doet u het liefst in uw vrije 
tijd? 

 

4. Ik vind Chinees een heel 
moeilijke taal. Vindt u 
Nederlands een moeilijke taal? 
En hoe lang leert u al 
Nederlands? 

 

5. Mijn kinderen gaan naar de 
basisschool. Wat weet u van de 
Nederlandse basisschool? 

 

6. Ik ben leraar Nederlands. Wat 
is uw beroep en hoe lang bent 
u dat al? 

 

7. Ik houd van mooie kleren en ik 
geef veel geld uit aan kleding. 
Waar geeft u het meeste geld 
aan uit? 

 

8. Ik houd van het strand. Andere 
mensen houden van bergen of 
bossen. Weer andere mensen 
houden van het leven in de 
grote stad. Wat vindt u het 
leukst? En vertel ook waarom! 

 

9. In welk land zou u het liefst 
willen wonen? En vertel ook 
waarom. 

 



10. Ik koop wel eens tweedehands 
spullen. Doet u dat ook wel 
eens? En wat koopt u dan? 

 

11. Ik kook graag. Ik vind het leuk 
om speciale gerechten te 
maken. Kookt u ook graag? En 
wat maakt u dan voor eten? 

 

      12. Ik ga elke ochtend 5 kilometer  
             rennen. Wat vindt u van  
             mensen die elke dag sporten?  
             En doet u zelf ook aan sport? 

 

 

 

 

Les 3. Antwoorden 

Vraag Antwoord 

1. Ik vind het leuk om een 
cadeautje te krijgen. Vindt u 
het leuk om cadeautjes te 
krijgen? Vertel ook wat u het 
leukst vindt om te krijgen.  

Ik vind het ook leuk om cadeautjes te 
krijgen. Ik vind bloemen leuk.  

2. Ik woon in Utrecht. In welke 
stad woont u nu? En sinds 
wanneer woont u daar? 

Ik woon in Almere. Ik woon daar 
sinds 2013. 

3. Mijn hobby is boeken lezen. 
Wat doet u het liefst in uw vrije 
tijd? 

Ik kijk graag naar een goede film. 

4. Ik vind Chinees een heel 
moeilijke taal. Vindt u 
Nederlands een moeilijke taal? 
En hoe lang leert u al 
Nederlands? 

Ik vind Nederlands heel moeilijk. Ik 
leer al 3 jaar Nederlands. 

5. Mijn kinderen gaan naar de 
basisschool. Wat weet u van de 
Nederlandse basisschool? 

De basisschool is voor kinderen van 
vier tot twaalf jaar. Kinderen gaan 
naar school zonder uniform. Jongens 
en meisjes zitten samen in één klas. 

6. Ik ben leraar Nederlands. Wat 
is uw beroep en hoe lang bent 
u dat al? 

Ik ben schoonmaker. Ik ben al drie 
jaar schoonmaker. 



7. Ik houd van mooie kleren en ik 
geef veel geld uit aan kleding. 
Waar geeft u het meeste geld 
aan uit? 

Ik geef veel geld uit aan de 
supermarkt. Ik geef veel geld uit aan 
eten kopen in de supermarkt. 

8. Ik houd van het strand. Andere 
mensen houden van bergen of 
bossen. Weer andere mensen 
houden van het leven in de 
grote stad. Wat vindt u het 
leukst? En vertel ook waarom! 

Ik vind de grote stad leuk. In de stad 
zijn bioscopen, musea, veel 
monumenten. Een grote stad is nooit 
saai! 

9. In welk land zou u het liefst 
willen wonen? En vertel ook 
waarom. 

Ik woon het liefst in Indonesië. Daar 
is het lekker warm en daar is veel 
lekker eten. 

10. Ik koop wel eens tweedehands 
spullen. Doet u dat ook wel 
eens? En wat koopt u dan? 

Ja, ik koop wel eens tweedehands 
meubels. 

11. Ik kook graag. Ik vind het leuk 
om speciale gerechten te 
maken. Kookt u ook graag? En 
wat maakt u dan voor eten? 

Ik kook ook graag. Ik maak dan 
spaghetti. 

      12. Ik ga elke ochtend 5 kilometer  
             rennen. Wat vindt u van  
             mensen die elke dag sporten?  
             En doet u zelf ook aan sport? 

Ja, ik sport ook graag. Ik zwem drie 
keer per week. 

 


