
 

 

Werkblad Oefenen met kleine woordjes 
 

Vul de zinnen aan door alle ontbrekende woordjes in te vullen. Schrijf de 

antwoorden in je schrift. 

 
 

Controleer daarna op het antwoordblad Oefenen met kleine woordjes of je het goed 

hebt gedaan. 
 

 

1. ____ de leerstof goed ____ begrijpen, herhalen wij de cursus tweemaal ____ jaar.  

2. ____ nu en ____ heb ik zin in een hamburger…  ____ ga ik ____ trein naar McDonalds. 

3. Ook ____ weet ik dat ____ veel hamburgers eten slecht is voor de gezondheid: "en ____?", 

denk ik… “ik doe ____  ____!” Want ik ga ____  niet véél naartoe; en ____ is ____  lekker… 

4. ____ is niet gemakkelijk ____ een oplossing voor ____ probleem ____ vinden. 

5. De baas kwam ons vertellen ____ we allemaal ____ 1 augustus ontslagen zijn. 

6. ____ morgen!  -  Ja, tot ____! 

7. ____ nieuwe appartement ziet ____ zeer nieuw uit. 

8. Als ____ goed weer is, mag je gaan. 

9. Ahaaa…!!  ____ IS goed weer; ____ mag ik gaan!  

10. Andalusië is mooi, maar ____ warm. 

11. Dat gebeurde ____ ongeluk; ik heb ____ niet ____ bedoeld. 

12. De jongen, _____  _____ meisje mooi vindt, zoekt naar manieren ____ bij haar in de smaak 

te vallen. 

13. Maar het meisje, _____  _____ jongen leuk vindt, laat niets merken. 

14. De laatste vraag was moeilijk, maar hij had ____ goed. 



 

 

15. De tijd is ____ ; lever jullie examen maar in. 

16. Die trui is ____ groot. Hij past niet! 

17. Eerst je huiswerk maken; ____ mag je op bezoek bij je vriendin.  

18. Ga ____ fiets naar die vergadering maar stuur me eerst de agenda toe! 

19. Haar kinderen werden groter; ____ besloot Suzy ____  ____ stoppen met werken en ____ 

kiezen voor haar gezin. 

20. Het kapitaal moet ____ dienste van de mensen staan, en niet omgekeerd! 

21. Het schilderij is ____ duur. _____ koop ik niet! 

22. Hij doet zijn uiterste best; maar ____ nu toe heeft ____ niets opgeleverd. 

23. Hij viel ____ ongeluk van de trap; die dag deed zijn been ____ veel pijn ____ hij besloot ____  

____ trein naar zijn werk ____ gaan.  

24. Hoest jij nog ____ hard als vorige week? ____ moet je dringend naar de dokter. 

25. Iedereen keek naar elkaar, maar ____ stak Frederico zijn hand op.  

26. Ik ben ____ oud ____ nog ____ veranderen. 

27. Ik doe nu ___ twéé maanden fitness, en ____ ben ik nog ___ dik.  

28. Ik heb de hele nacht gedanst en _____ ben ik niet moe...  

29. Ik heb jou ____   ____ twee keren uitgelegd; ____ zou je ____ moeten weten. 

30. Ik heb nog 200 bladzijden in _____ boek ____ lezen. 

31. Ik koop een mooie bos bloemen ____  _____ mooie meisje ____ versieren. 

32. ____ me ____ bedanken sloeg ze haar armen ____ me heen en kreeg ik een kus. 

33. Ik wilde op tijd zijn, maar door _____ file was ik ____ laat. 

34. In _____  hitte valt niet ______________________________overleven.  

35. Italiaans, Spaans, Nederlands, Engels… Ik vind ____ allemaal ____ leuk. 

36. Ja, ik ben gevallen. Maar wees gerust; ik maak ____ goed. 

37. Je krijgt één euro ____ 10 bekertjes die je terugbrengt.  



 

 

38. Josefina is vorige week zaterdag overleden ____ Amsterdam. 

39. Na regen komt zonneschijn… ____ weet ____ iedereen? 

40. Nederlands, gemakkelijk? Ik had nooit gedacht ____  ____  ____ moeilijk zou zijn!  

41. Nog een dessert? Néén – _____ is ____ veel! 

42. Ook ____ heeft Rachida twee porties opgegeten, _____ heeft zij ____even veel honger als 

vanmorgen. 

43. Peter is ____ moe om ____ gaan dansen. Hij gaat liever naar huis. 

44. Spelende hondjes vind ik mooi ____   ____  zien. 

45. Twee uren klimmen? Ja, _____ is ____ doen. 

46. U kunt _____ formulier opsturen naar ons kantoor ____ Amsterdam. 

47. Wat doe je ____ raar… Kan je ____ nooit eens normaal doen?  

48. Wat is ____ gebeurd? Ik weet ____ niet…  

49. We hebben alles gedaan ____  _____ ramp ____ vermijden.  

50. Wij gaan werken ____ ons brood ____ verdienen. 

51. Wij vinden de stad op zaterdagnamiddag ____ druk. Er zijn gewoon ____ veel mensen! 

52. Zij reizen ____  ____ leren. 

53. Zij zit ____ lachen terwijl hij staat ____ telefoneren. 

54. Zolang ____ leven is, is ____ hoop. 

 


