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Oplossingen werkboek 1
Introductiehoofdstuk

1
a)

kijk lees luister praat schrijf spreek
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x

b)
1. luister 5. luister  9. kijk
2. schrijf  6. spreek 10. lees
3. kijk 7. praat 11. lees
4. lees 8. luister 12. spreek

c)
kijk lees luister praat schrijf spreek

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x

2
a)
1. lees
2. kijk
3. schrijf
4a. hoor/luister
4b. luister/hoor
5a. praat/spreek
5b. spreek/praat

b)
1. schrijf 
2. zoek
3. omcirkel
4. trek een lijn
5. vul in
6. kruis aan
7. herhaal
8. kies

3
a)

bladzijde boek hoofdstuk oefening pagina plaatje 

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

b)
1. boek 5. hoofdstuk
2. pagina 6. het plaatje
3. het plaatje 7. bladzijde
4. oefening 8. hoofdstuk
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Oplossingen werkboek 1

Hoofdstuk 1 In de les

1 
vraagwoord land taal verbum

wie
waar
welke
wat

Engeland
Italië
Nederland

Nederlands
Italiaans
Engels

ben
is
kom
woon
spreek

2 
a) 
1. heet 
2. woon  

3. spreek 
4. kom

b) 
1. uit
2. naar
3. in

4. bij
5. met
6. met

c) 
1. heet
2. naam, kom, kom
3. Ik, ben 

4. spreek
5. moedertaal, spreek

3 
1b – 2e – 3d – 4c – 5a

4 
a)
1d – 2e – 3b – 4c – 5a

5 
a) 
1. mijn
2. hoe
3. niet
4. woord
5. luister 

 6. spreek
 7. Italië
 8. naam
 9. vraag
10. België

b) 
moedertaal

c) 
Mijn moedertaal is [moedertaal van cursist].

6
1. uit Duitsland
2. jij?
3. Mijn
4. Hoe
5. Luister

 6. Luister
 7. Schrijf
 8. Griekenland
 9. spreek
10. woon, Nijmegen

7 
Mijn voornaam is Bill en mijn achternaam is Johnson. 
Ik kom uit de Verenigde Staten en ik woon nu in 
Nijmegen. Mijn nationaliteit is Amerikaans. Mijn moeder- 
taal is Engels en ik spreek ook een beetje Nederlands.

8 
a)
4. – 2. – 1. – 3.

b)
4. – 3. – 1. – 2.

c)
1. – 4. – 2. –3.

9
1. Hallo/Goedemorgen/Hoi.
2. Wat is je/jouw naam? /Hoe heet je/jij?
3.  Wat is je/jouw voornaam en wat is je/jouw achter-

naam?
4. Waar kom je/jij vandaan?
5. Wat is je/jouw moedertaal? / Welke talen spreek je/jij?
6. Tot ziens!

10
Dialoog 1
1. Spanje
2. Denemarken

Dialoog 2
1. Rusland
2. Italië 

11 
1. niet waar
2. waar
3. niet waar 
4. niet waar
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Hoofdstuk 2 En dit is …

1 
a) 
1. familie
2. werkt
3. zoon
4. komen

5. jullie
6. Mevrouw
7. zus
8. alfabet 

b)
1. spelt  
2. Dit is
3. woont 
4. We

5. moeder
6. foto
7. Hij

2
a Marco
b Giorgio
c Jan
d Gerda 

3
a)
1. naar
2. uit
3. over
4. bij

5. naar
6. met
7. naar

b) 
1. in
2. in
3. uit
4. over

5. naar
6. met
7. in

4 
a)
Mijn broer heet Giuseppe. Je spelt dat zo: G, I, U, S, E, P, P, E.  
Hij komt uit Rome. Giuseppe werkt in een pizzeria. Hij 
woont in het centrum van Rome. Hij spreekt Italiaans 
en Engels.

1. heet – heten
2. spelt – spellen
3. komt – komen

4. werkt – werken 
5. woont – wonen
6. spreekt – spreken

b)
1. c
2. a
3. b

c)
1. woont
2. Studeer__  
3. werkt   

4. spel__  
5. Komt  
6. spreek__   

5 
heet, kom, heet, komt, werken, spreekt, spreek, spreken, 
woont, woon

6 
a)
1. Ze/Zij
2. Ze/Zij
3. Hij
4. Ze/Zij

5. jullie
6. Ik
7. u
8. We/Wij

b)  
1. = foto B   Het beste antwoord: (We), we, We, Hij, hij  

Ook goed: We, wij, Wij
2. = foto C   Het beste antwoord: Ze, Ze, Hij 

Ook goed: Zij, Zij, Hij
3. = foto D  Hij, Hij, hij, Ik
4. = foto A  Hij, hij   

7 
a) 
u, ik, u

b) 
Het beste antwoord: u, je, jij, je, jij, ik
Ook goed: u, jij, jij, jij, jij, ik
Niet goed:  u, jij, je, jij, jij, ik

8 

b)  
1. De Groot  
2. Marnix 
3. Samuel 
4. Lukas 

5. Peter 
6. Saskia
7. Irene Vredenhil

9 
a) 
1. Australië
2. nationaliteit
3. jouw
4. afscheid
5. leuk

6. getrouwd
7. Mevrouw
8. Mijn, zijn
9. keuken

b)  
1. woon
2. Waar, woon
3. spreek
4. taal, spreek

5. kijk
6. kijk, ook
7. lees
8. lees
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10 
b) 
1. waar  
2. niet waar 

3. niet waar
4. niet waar

11  
a) + b) 
Naam Dorothea Kaiser

Nationaliteit Duits

Woonplaats Leiden

Talen Duits, Engels, een beetje Nederlands

Beroep/studie student psychologie

Naam Ezra Abravanel

Nationaliteit Canadees

Woonplaats Groningen

Talen Frans, Engels

Beroep/studie student Europese talen en culturen

Naam Filip Jonson.

Nationaliteit Zweeds

Woonplaats Utrecht  

Talen Zweeds, Engels

Beroep/studie kok

Naam Jin Shao 

Nationaliteit Chinees + Nederlands

Woonplaats Den Haag  

Talen Chinees, Nederlands, Engels, Duits 

Beroep/studie docent

12 
Naam Present

1. Marie Dunken

2. Pedro Fernández x

3. Fernando Gómez

4. Boris Kars

5. Adam Legrand x

6. Adam Lekrant

7. Bor Slinkar x
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Hoofdstuk 3 Aan de balie

1 
1. naam
2. Nederland  
3. Nederlands 

4. docent
5. in
6. adres

2 
1. zoek 
2. krijgt
3. het formulier
4. de cursist

5. de balie
6. de secretaresse 
7. helpt

3 
a) 
Je bent … Je hebt …

34 jaar
cursist
jarig
Nederlands
secretaresse
student

een formulier
ouders
twee broers
werk

b)  
Hij is 23 / Hij is 23 jaar. 
Hij is 2 november jarig. / Hij is jarig op 2 november.
Hij heeft een broer en een zus.
Hij is student economie.
Hij heeft geen werk. 
Hij heeft een laptop.
Hij heeft een telefoon.

4 
1. in 
2. in
3. op
4. uit
5. in

 6. met 
 7. met
 8. uit
 9. op
10. in

5
a) + b) 

verbum infinitief
1 heet heten
2 kom komen
3 studeer studeren
4 werk werken
5 woon wonen
6 is zijn
7 spreek spreken
8 heb hebben

c) + d)
subject verbum infinitief

 1 mijn naam is zijn
 2 ik kom komen
 3 ik studeer studeren
 4 ik ben zijn
 5 ik woon wonen
 6 ik doe doen
 7 ik heb hebben
 8 ik werk werken
 9 ik heb hebben
10 zij studeren studeren
11 we hebben hebben
12 we chatten chatten
13 ik heb hebben
14 ik bel bellen
15 zij komt komen

6
a)
help
krijg
start
zoek
begin
spel 

b) 
1. helpt
2. starten
3. spel
4. zoekt
5. krijgt

7 
Massimo: 
0. ben 
1. kom
2. is
3. heb
4. heb

5. komt
6. spreek
7. woont
8. spreekt
9. mis.

Marieke en Carmen: 
10. heet
11. kom
12. is
13. komt
14. studeren
15. studeert

16. studeer
17. spreek
18. spreekt
19. spreken 
20. schrijven
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8 
vraag antwoord
verbum subject rest

1 Woon je in Nederland ? Ja, ik woon in Nederland.
2 Spreek je Engels ? Ja, ik spreek Engels.
3 Volg je een cursus ? Ja, ik volg een cursus.
4 Ben je jarig ? Ja, ik ben jarig.
5 Heb je een zus ? Ja, ik heb een zus.
6 Studeer je - ? Ja, ik studeer.
7 Ben je student ? Ja, ik ben student.
8 Werk je in de supermarkt ? Ja, ik werk in de supermarkt.

9 
1. Wat  6. Wanneer
2. Wat  7. Wat
3. welk  8. Hoe
4. Wat  9. Wanneer
5. welk 10. Wat

10
vraag antwoord

informeel formeel

Hoe heet jij?
Wat is je/jouw voornaam?
Wat is je/jouw achternaam?
Hoe spel je dat? / Kun je dat spellen?
Wie ben je?
Waar woon je?
Waar kom je vandaan?
Welke nationaliteit heb je?
Wat is je/jouw adres?
Wat is je/jouw telefoonnummer?
Wat is je/jouw beroep?
Wat is je/jouw moedertaal?
Welke talen spreek je?
Hoeveel talen spreek je?

Hoe heet u?
Wat is uw voornaam?
Wat is uw achternaam?
Kunt u dat spellen?
Wie bent u?
Waar woont u?
Waar komt u vandaan?
Welke nationaliteit hebt u?
Wat is uw adres?
Wat is uw telefoonnummer?
Wat is uw beroep?
Wat is uw moedertaal?
Welke talen spreekt u?
Hoeveel talen spreekt u?

Ik heet Marie.
Mijn voornaam is Bob.
Mijn achternaam is Bongers.
B, O, N, G, E, R, S
Ik ben Ingrid Jansen.
Ik woon in Rotterdam.
Ik kom uit Marokko.
Ik ben Nederlander.
Holleweg (nummer) 16.
024-3768210.
Ik ben tandarts.
Mijn moedertaal is Italiaans.
Ik spreek Turks en Frans.
Ik spreek twee talen.

11 
1. Hoe heet u? / Wat is uw naam?
2. Hoe spel je dat? / Kunt u dat spellen?
3. Wat is uw adres? / Waar woont u? 
4. En wat is uw postcode?
5. Wat is uw woonplaats? / In welke plaats woont u? 
6. Wat is uw telefoonnummer?
7. Wat is uw e-mailadres?
8. Wat is uw geboortedatum? / Wanneer bent u geboren?

12
a)
eenentwintig = 21
honderdachtenzeventig = 178
drieduizend zeshonderd = 3.600
achthonderdzesentwintig = 826
zevenhonderdnegenennegentig = 799
tweehonderdeenennegentig = 291
twaalfhonderddrieënzeventig = 1273

vijfennegentig = 95
vierentachtig = 84
tweehonderdzevenenveertig = 247
vierentwintig = 24

b) 
1967

1
3
1
8
2

7
6
2
4
1

8
0
7
2
2

1
0
3
4
9

9
7
8
7
1

6
9
2
2
9

7
9
6
4
5
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13 
a)
A 1
B 5
C 4
D  7

E 6
F 2
G 3

b)
Nikki: Dorpsstraat 59, 4251  EK (Breda)
Bart: Kruidlaan 178, 9501  AA (Stadskanaal)
Tim: Muntweg 18, 8301  AP (Emmeloord)

c)
1. 45
2. 15
3. 82
4. 61
5. 28

14 
 11 = elf  
 12 = twaalf 
 13 = dertien 
 14 = veertien
 15 = vijftien
 20 = twintig
 70 = zeventig
 86 = zesentachtig
101 = honderdeen
319 = driehonderdnegentien

16
a) 
 1. Wij leren Nederlands bij het taleninstituut.
 2. Nederlands is leuk!
 3. Hij komt uit Duitsland.
 4. De docent spreekt alleen Nederlands.
 5. Mijn broer werkt in een restaurant.
 6. Ik luister naar de docent.
 7. Zijn naam is Guus.
 8. Zij komt uit Brazilië.
 9. Dag mevrouw. Wat is uw naam?
10. Ik volg een opleiding.

17 
1. De achternaam van opa Jan is Karelsen. 
2.  Hij is geboren in Den Haag. /  

Hij is in Den Haag geboren.
3. Hij is geboren in 1937 / Hij is in 1937 geboren.
4.  De woonplaats van opa Jan is Den Haag. /  

Opa Jan woont in Den Haag.
5. Hij woont in / aan de Koningin Emmaweg.
6. Hij woont op nummer 64
7. Zijn telefoonnummer is 06-23357196
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Hoofdstuk 4 Bij het sportcentrum

1
dialoog 1

Sandra Henk vader van 
Henk

moeder van 
Henk

X X

X

X

dialoog 2
mevrouw De Boer Johan vader van Johan

X X

X

2
a) 2 – 1 – 3 
b) 2 – 3 – 1 – 4 

c) 2 – 3 – 1 – 5 – 4 
d) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 

3
a)
Marcel:  Met Marcel.
Susan: Hoi Marcel, met Susan.
Marcel: Hé, Susan, wat leuk/gezellig. Hoe is het met je?
Susan: Heel goed. En hoe is het met jou?
Marcel: Ook goed. 
Susan: Zullen we snel iets afspreken?
Marcel: Ja, gezellig/leuk! Op vrijdag?
Susan:  Nee, sorry, dan heb ik al een afspraak. Ik kan 

wel op zaterdagavond om acht uur.
Marcel: Dan kan ik ook. 
Susan: Oké, en waar zullen we afspreken?
Marcel: In café Maas?
Susan: Dat is goed. Tot zaterdag.
Marcel: Oké. Tot dan.

4
1. gaat
2. ga
3. gaan

4. Ga
5. gaat
6. gaan

5 
1. Dirk werkt op woensdag, vrijdag en zaterdag.
2. Dirk heeft examens op maandag en dinsdag.
3. Dirk gaat sporten.
4.  Dirk heeft een afspraak met Nina op maandag en 

vrijdag. / Dirk heeft op maandag en vrijdag een 
afspraak met Nina.

5. Dirk gaat op zondag op vakantie.

6
a)
a. 3:20/15:20
b. 10:05/22:05
c. 00:45/12:45
d. 00:10/12:10

e. 4:50/16:50
f. 11:30/23:30
g. 8:15/20:15  
h. 6:08/18:08

b)

klok trein-   
station

de tijd in woorden

a. 3.30 uur Het is drie uur dertig.

b. 7.45 uur Het is zeven uur vijfenveertig

c.  16.00 uur Het is zestien uur.

d. 18.50 uur Het is achttien uur vijftig.

e. 17.15 uur Het is zeventien uur vijftien.

f. 20.25 uur Het is twintig uur vijfentwintig.

g. 10.33 uur Het is tien uur drieëndertig.

c)
a=4, b=8, c=7, d=5, e=1, f=3, g=2, h=6

d)

klok trein-   
station

de tijd in woorden

a. 3.30 uur Het is half vier ’s nachts.

b. 7.45 uur Het is kwart voor acht ’s morgens / 
’s ochtends.

c.  16.00 uur Het is vier uur ’s middags.

d. 18.50 uur Het is tien voor zeven ’s avonds.

e. 17.15 uur Het is kwart over vijf ’s middags.

f. 20.25 uur Het is vijf voor half negen ’s avonds.

g. 10.33 uur Het is drie over half elf ’s morgens / 
’s ochtends.

7
Voorbeeld: nr. 1.
a. 7
b. 6
c. 3
d. 5

e. 2
f. 9
g. 4
h. 8

8
dicht = gesloten
open = geopend
openen = opengaan
sluiten = dichtgaan
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9
a)
1. Wanneer zullen we afspreken?
2. Hoe gaat het met jou?
3. Hoe laat gaat de supermarkt open?
4. Wanneer sluit het museum?
5. Wat doe jij op maandag?

b)
1. Met mij gaat het goed. / Het gaat goed met mij.
2.  De cursus is op maandagochtend en woensdag- 

ochtend. / Op maandagochtend en woensdag- 
ochtend is de cursus.

3.  De les begint om negen uur. / Om negen uur begint 
de les.

4. Ik heb geen zin.
5.  Ik ga op maandagavond sporten. / Ik ga sporten op 

maandagavond. / Op maandagavond ga ik sporten.
 
10
a)
1. kie-zen
2. schrij-ven
3. zoe-ken
4. drin-ken
5. hel-pen
6. spor-ten
7. star-ten
8. mis-sen
9. pas-sen

10. spel-len
11. ge-ven
12. ho-ren
13. le-ren
14. le-zen
15. ma-ken
16. ne-men
17. spre-ken
18. vra-gen

b)
1. bal-len
2. boe-ken
3. de-len
4. lan-den
5. les-sen
6. let-ters
7. lij-nen
8. moe-ders
9. na-men

10. num-mers
11. ou-ders
12. plaat-sen
13. pun-ten
14. scho-len
15. stra-ten
16. va-ders
17. vrien-den
18. zin-nen

c)
Groep 1: boeken, lijnen, moeders, ouders
Groep 2: landen, plaatsen, punten, vrienden
Groep 3: ballen, lessen, letters, nummers, zinnen
Groep 4: delen, namen, scholen, straten, vaders

d)
1. van-daag
2. maan-dag
3. dins-dag
4. woens-dag
5. don-der-dag
6. vrij-dag

 7. za-ter-dag
 8. zon-dag
 9. och-tend
10. mid-dag
11. a-vond

e)
1. fij-ne
2. goe-de
3. juis-te
4. klei-ne

5. leu-ke
6. ron-de
7. gro-te
8. he-le

11
a)
1. januari   7. juli
2. februari  8. augustus
3. maart   9. september
4. april  10. oktober
5. mei  11. november
6. juni  12. december

b)
1. honderd = 100 6. twintig = 20
2. negen = 9 7. tachtig = 80 
3. miljoen = 1.000.000 8. zeven = 7
4. achttien = 18 9. duizend = 1.000
5. zestien = 16

12
b)
1.  In het weekend (op zaterdag en op zondagen) en 

op feestdagen.
2. Ja, dat kan. In het museum is een café.
3. a.  Nee, dat kan niet. Het is ‘nu’ 16.45 uur.  

De leeszaal van de bibliotheek sluit om 16.30 uur.
3. b.  Ja, dat kan wel. Het is ‘nu’ 16.45 uur.  

De winkel van het museum is tot 17.00 uur open.

13
A=2, B=1, C=3, D=4, E=6, F=5
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Hoofdstuk 5 Zullen we even overleggen?

1
a)

Sander Vera

Hoi Vera, met Sander.
Ja leuk, tot zaterdag.

Nee, sorry, dan moet ik werken.
Kun je zaterdagavond?  
Dan ben ik vrij.
Ja, gezellig.  
Wanneer zullen we afspreken?
Ja, prima. Waar?

b)

l Met Vera.
n Hoi Vera, met Sander.
l Hé Sander, wat leuk dat je belt.
n  Zullen we weer eens een keer afspreken? Dan kunnen 

we eindelijk weer eens bijkletsen.
l Ja, gezellig. Wanneer zullen we afspreken?
n Kun je aanstaande vrijdag?
l Nee, sorry, dan moet ik werken.
n Werken? Jij studeert toch nog?
l  Ja, maar ik werk ook twee avonden in de week in een 

café.
n In welk café werk je?
l  In café ‘De Studio’. Kun je zaterdagavond?  

Dan ben ik vrij.
n  Zaterdagavond kan ik wel. Zullen we om acht uur 

afspreken?
l Ja, prima. Waar?
n Nou, in ‘De Studio’. Ik wil wel eens zien waar je werkt.
l  Oké, dan zien we elkaar zaterdag om acht uur in café 

‘De Studio’.
n Ja leuk, tot zaterdag.
l Tot dan.

2
a)
a. 1 – 3 – 2
b. 3 – 1 – 4 – 2
c. 4 – 2 – 1 – 3 – 5
d. 3 – 1 – 4 – 2 – 5

b)
1. C
2. D
3. A
4. B

3
Z U L L E N Z U L L

E A N A W M W E O M

C Z F E G I O S U U

M O P S K E L G R A

O V L G P U N L E F

E E A L A R N D E N

T R N D E A A N A N

E L N R S G N A E P

N E E U R E A K K N

E G N K P R I M A N

Zullen we om zes uur afspreken?

4
1. ga 
2. gaat
3. ga
4. ga

5. gaat
6. gaan
7. gaat
8. gaat

5
a)
1.  Morgen ga ik eten in een restaurant /  

Morgen ga ik in een restaurant eten.
2. Op maandag is het restaurant gesloten.
3.  Van maandag tot en met donderdag werkt zij in 

een café.
4. In juli gaan wij naar Parijs.
5. Om 14.00 uur begint de les.

6
a)
1. Je moet hier stoppen.
2. Je mag hier niet roken.
3. Je mag hier niet eten en drinken.
4. Je mag hier niet fotograferen.
5. Je kan/kun je informatie krijgen.

b)
1. mag/kan
2. wil/mag, kan. moet.
3. kan, moet
4. Zullen

5. wil
6. mag/kan/kunt
7. Kun/Wil
8. moet/wil

7
1. niet
2. geen
3. niet
4. niet

5. geen
6. niet
7. geen 
8. geen
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8
a)

/aa/ /a/ /aa/ /a/ /oo/ /o/ /oo/ /o/
1 x  6 x 11 x 16 x
2 x  7 x 12 x 17 x
3 x  8 x 13 x 18 x
4 x  9 x 14 x 19 x
5 x 10 x 15 x 20 x

b)
/aa/ /a/ /aa/ /a/ /oo/ /o/ /oo/ /o/

1 x  6 x 11 x 16 x
2 x  7 x 12 x 17 x
3 x  8 x 13 x 18 x
4 x  9 x 14 x 19 x
5 x 10 x 15 x 20 x

9
a)

/ee/ /e/ /ee/ /e/ /ie/ /i/ /ie/ /i/
1 x  6 x 11 x 16 x
2 x  7 x 12 x 17 x
3 x  8 x 13 x 18 x
4 x  9 x 14 x 19 x
5 x 10 x 15 x 20 x

b)
/ee/ /e/ /ee/ /e/ /ie/ /i/ /ie/ /i/

1 x  6 x 11 x 16 x
2 x  7 x 12 x 17 x
3 x  8 x 13 x 18 x
4 x  9 x 14 x 19 x
5 x 10 x 15 x 20 x

10
a)

/uu/ /u/ /uu/ /u/ /uu/ /u/
1 x  6 x 11 x
2 x  7 x 12 x
3 x  8 x 13 x
4 x  9 x 14 x
5 x 10 x 15 x

b)
/uu/ /u/ /uu/ /u/ /uu/ /u/

1 x  6 x 11 x
2 x  7 x 12 x
3 x  8 x 13 x
4 x  9 x 14 x
5 x 10 x 15 x

11

b)
1. A
2. D
3. C
4. B

12
a)

waar niet waar
1. Het gaat goed met Sven. X
2. Karin werkt in de pizzeria. X
3. Karin werkt in een museum. X
4.  Sven heeft een afspraak om 

12:30 uur. X

5.  Het museum is gesloten op 
maandag. X

6.  Het museum is in het weekend 
open van 10:00 tot 17:00 uur. X

7. Karin werkt op zaterdag. X
8.  Karin en Sven maken een afspraak 

op zaterdag om 10.00 uur. X

b) 
1. Van dinsdag tot en met zondag.
2. Om 10.00 uur.
3. Om 17.00 uur.
4. Om 12.00 uur.
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Hoofdstuk 6 Wat gaan we eten?

1
1. de wintermaanden: december, januari, februari
2. de lentemaanden: maart, april, mei
3. de zomermaanden: juni, juli, augustus
4. de herfstmaanden: september, oktober, november

2
1. voorgerechten
2. hoofdgerechten
3. nagerechten
4. dranken

3
1. graag
2. mij
3. alleen
4. ook
5. heerlijk

4
horizontaal verticaal

 2. mes  1. lepel

 4. vlees  3. nagerecht

 5. vork  4. voorgerecht

 7. groente  5. vis

 8. glas  6. fruit

 9. hoofdgerecht 10. bord

10. bestellen

5
a)
 1. de borden
 2. de obers
 3. de hamburgers
 4. de vorken
 5. de rekeningen
 6. de vissen
 7. de cafés
 8. de toetjes
 9. de lepels
10. de salades

b)
 1. het mes
 2. de tomaat
 3. de groente
 4. het kopje
 5. de schotel
 6. de taart
 7. het ijsje
 8. de serveerster
 9. het gerecht
10. het servet

6

a)
1. Neem 
2. Zullen 
3. Hebt 
4. wil 
5. Wilt 

 6. wilt 
 7. Mogen 
 8. Mag 
 9. Wilt 
10. kunt 

b)
Greetje: Wat wil jij eten?
Paula: Ik neem/wil de spinazie-kaastaart. En jij?
Greetje: Ik wil graag de vis uit de oven.
Paula: Neem/Wil jij ook een voorgerecht?
Greetje: Nee, ik bestel alleen een nagerecht. En jij?
Paula:  Ik wil graag een voorgerecht én een  

nagerecht.
Greetje: Zullen we wijn bij het eten drinken?
Paula: Ja lekker.
Greetje: Wil/Neem je witte of rode wijn?
Paula: Rode wijn.
Greetje: Ik wil graag witte wijn bij de vis. 
Ober:  Goedenavond. Hebt u een keuze kunnen 

maken?
Greetje: Ja, ik wil graag de vis uit de oven.
Paula: En voor mij de spinazie-kaastaart alstublieft.
Ober: Neemt/Wilt u ook een voorgerecht?
Greetje: Nee, ik neem/wil geen voorgerecht.
Paula: Ik wel. De tomatensoep graag.
Ober: Wilt u ook iets drinken?
Greetje:  Ja, we willen graag een glas rode en een glas 

witte wijn.

7
a) Voorbeeldantwoorden:
Ober: Goedenavond.
Tara: Goedenavond.
Ober: Hebt u een keuze kunnen maken?
Tara: Ja, ik wil graag de vis uit de oven.
Ober: Wilt u ook een voorgerecht?
Tara: De tomatensoep, alstublieft.
Ober: En wilt u ook iets drinken?
Tara: Een rode wijn graag.

b) Voorbeeldantwoorden:
Ober: Goedenavond!
Tara: Hallo.
Ober: Heb je een keuze kunnen maken?
Tara: Ja, ik wil graag de vis uit de oven.
Ober: Wil je ook een voorgerecht?
Tara: De groentesoep, alsjeblieft.
Ober: En wil je ook iets drinken?
Tara: Een rode wijn  graag.
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8
1. Vanmiddag lunch ik met een vriendin.
2. Zullen we naar een restaurant gaan?
3. Zij is druk met haar studie.
4. Het museum is open van 09.00 tot 17.00 uur.
5. Hans werkt in een museum voor/met moderne kunst.
6. Marieke kijkt naar een schilderij.
7. Het eetcafé gaat om negen uur open.
8. In het weekend is het niet zo druk.
9. Op maandag is het gesloten.
10. Vrijdag gaat Elske op/met vakantie.

9 
a)

syllaben 
splitsen

de 1e syllabe is: de vocaal 
is:

open gesloten lang 
|aa|

kort 
|a|

 1. naam naam x x
 2. dranken dran-ken x x
 3. glazen gla-zen x x
 4. landen lan-den x x
 5. jarig ja-rig x x
 6. maar maar x x
 7. maanden maan-den x x
 8. samen sa-men x x
 9. na na x x
10. tafel ta-fel x x

b)
 syllaben 

splitsen
de 1e syllabe is: de vocaal 

is:
open gesloten lang 

|oo|
kort 
|o|

 1. docent do-cent x x
 2. woord woord x x
 3. cola co-la x x
 4. november no-vem-ber x x
 5. vork vork x x
 6. kopje kop-je x x
 7. collega col-le-ga x x
 8. contant con-tant x x
 9. bord bord x x
10. ook ook x x
11. rode ro-de x x
12. mogen mo-gen x x
13. product pro-duct x x

10
a) 

lang |uu| kort |u|

 1. dus x
 2. u x
 3. cursist x
 4. punten x
 5. dubbel x
 6. menu x
 7. nummer x
 8. nu x
 9. formulier x
10.juni x

b)
lang |ie| kort |i|

 1. vis x
 2. begin x
 3. juni x
 4. familie (de 1e i) x
 5. gezin x
 6. China x
 7. ik x
 8. kind x
 9. paprika x
10. dialoog x

12
1. waar
2. waar
3. niet waar
4. niet waar
5. waar
6. waar

13 
1. c
2. c
3. a
4. a
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Hoofdstuk 7 Aan tafel

1
a)

b) Ik heb zin om te ontbijten!

2 
a)
1. brood
2. ei
3. fruit
4. kaas
5. vleeswaren

 6. koffie
 7. melk
 8. thee
 9. verse jus
10. water

b)
1. hebt
2. heb
3. geen
4. geen

3 
a) 
1. Houd
2. vies
3. Lust
4. niet
5. zoet

6. lekker
7. vind
8. lekkerder
9. lekkerst

b)
1. niet waar
2. niet waar
3. waar
4. waar
5. niet waar

4 
a) 
1. bitter
2. zoet
3. zuur
4. zout

b) 
3. zuur
4. zout
1. bitter
2. zoet

c) 
zoet

5 
1. bitterder
2. lekkerst
3. ouder
4. harder
5. zuurder

 6. zouter
 7. leuker
 8. gezelligst
 9. lekkerder
10. langst

6 
a)
 1. de
 2. het
 3. het
 4. het
 5. het
 6. het
 7. het
 8. het
 9. de
10. de

11. de
12. de
13. de
14. de
15. de
16. de
17. de
18. de
19. de
20. de

b)
 1. Die, deze
 2. Dit, dat / Dat, dit
 3. dat
 4. Dit, dat
 5. Deze, die

 6. die
 7. daar
 8. hier
 9. Hier
10. daar

7
1. ga 
2. eten 
3. ga 
4. is 
5. heb 
6. vind 

 7. lust 
 8. neemt 
 9. eet 
10. houdt 
11. gaan 
12. eten

8
1. met
2. met
3. van
4. uit

9
a)
1. Hou jij van spaghetti?
2. Mijn zus houdt niet zo van honing.
3. Houdt jouw vriend van pasta?
4. Mijn broer lust geen koffie.
5. Drinkt hij wel thee?
6. En lust hij ook groentesoep?
7. Heb je veel honger?
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b)
1.  Ik vind Nederlands eten niet lekker. /  

Nederlands eten vind ik niet lekker.
2. Ik hou/houd niet van bananen. 
3. Ik lust geen Japanse sushi.
4.  Ik vind sporten leuker dan tv-kijken. /  

Ik vind tv-kijken leuker dan sporten.
5.  Ik neem liever een voorgerecht dan een nagerecht. / 

Ik neem liever een nagerecht dan een voorgerecht.
6.  Ik vind kaas even lekker als yoghurt. /  

Ik vind yoghurt even lekker als kaas.

c)
1.  Hij vindt Nederlands eten niet lekker. /  

Nederlands eten vindt hij niet lekker.
2. Hij houdt niet van bananen.
3. Hij lust geen Japanse sushi.
4.  Hij vindt sporten leuker dan tv-kijken. /  

Hij vindt tv-kijken leuker dan sporten.
5.  Hij neemt liever een voorgerecht dan een nage-

recht. / Hij neemt liever een nagerecht dan een 
voorgerecht.

6.  Hij vindt kaas even lekker als yoghurt. /  
Hij vindt yoghurt even lekker als kaas.

10 
1.  Ik hou/houd ook van croissantjes. /  

Ik hou/houd niet van croissantjes.
2. Ik vind vissoep ook heerlijk. / Ik vind vissoep vies.
3.  Ik vind thee ook lekkerder dan koffie. / Ik vind thee 

niet lekkerder dan koffie. / Ik vind koffie lekkerder 
dan thee.

4.  Ik hou/houd ook niet van ijs. /  
Ik hou/houd wel van ijs.

5.  Ik lust ook geen koude koffie. /  
Ik lust wel (graag) koude koffie.

6.  Ik vind warme melk ook echt vies. /  
Ik vind warme melk wel lekker.

11
a) 
1. de borden
2. de broden
3. de groepen
4. de huizen
5. de jaren

 6. de maanden
 7. de messen
 8. de vorken
 9. de teksten
10. de vissen

b) 
1. bel
2. geef
3. kijk
4. neem
5. praat

 6. schrijf
 7. tel
 8. vraag
 9. vul
10. zet

12
1. b
2. c
3. c

13
a)  
dialoog 1
1. Job moet naar de cursus. 
2. Nee, hij heeft geen zin. 
3. Het is koud buiten. Hij wil liever binnen blijven.
4. Het advies van Renéé is: Job moet wel gaan.
5. Ja, hij gaat wel.
dialoog 2
1. Ze gaan naar een restaurant / restaurant Het Seizoen.
2. Nee. Renée wil pasta, en Job wil vis.

b)
1.  Job heeft geen zin om te fietsen. Job heeft zin om 

(in zijn nieuwe boek) te lezen.
2.  Job heeft geen zin in pasta. Job heeft zin in (die 

lekkere) vis (uit de oven).



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen werkboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 16zestien

Oplossingen werkboek 1

Hoofdstuk 8 In de supermarkt

1
horizontaal
 3. korting
 4. kassa
 8. aanbieding
 9. zegeltjes
11. gratis
12. recept

verticaal
 1. folder
 2. winkelwagentje
 5. nodig
 6. zin
 7. vinden
10. stuks

2
a)
1. pinnen
2. bonnetje
3. zegels
4. sparen

5. gratis
6. fijne
7. ook

b)
1. Wilt u pinnen?
2. Wilt u het bonnetje?
3. Spaart u ook zegeltjes?
4. Hebt u een spaarkaart?

3
1. doen
2. Pak
3. Zullen
4. kijk
5. zijn

 6. heeft
 7. heb
 8. Ga
 9. vindt
10. eten

4
a)
1. f )
2. c)
3. d)

4. b)
5. a)
6. e)

b)
1. dus
2. maar
3. en
4. of
5. dus

 6. dus
 7. dus
 8. want
 9. en
10. Maar

6
a)
1. lezen ik lees  7. kijken ik kijk
2. maken ik maak  8. luisteren ik luister
3. schrijven ik schrijf  9. kopen ik koop
4. pakken ik pak 10. gaan ik ga
5. nemen ik neem 11. bakken ik bak
6. doen ik doe 12. roeren ik roer

b)
1. Maak het huiswerk.
2. Ga naar de winkel.
3. Lees de tekst.
4. Doe de boodschappen. 
5. Luister/Ga naar de docent.
6. Bak/Snijd het vlees.
7. Bak/Snijd de uien.
8. Pak een mandje.

c)
1. Luister
2. Spreek / Zeg / Praat
3. Schrijf
4. Lees

d) 
Voorbeeldoplossing:
Lees de tekst op p. 34
Maak de oefeningen op p. 35
Luister naar de dialoog.
Schrijf een e-mail.
Leer de woorden uit de woordenlijst.

7
 1. Doe de boter in een pan.
 2. Bak de kip 15 minuten.
 3. Doe de rijst in een pan met water.
 4. Kook de rijst 20 minuten.
 5. Snijd de ui en de wortel.
 6. Doe de olijfolie in een pan.
 7. Bak de ui en de wortel 5 minuten.
 8. Voeg de ananas toe.
 9. Voeg peper en zout toe.
10. Roer alles goed.
11. Serveer de rijst met de kip en de groente.

8
a)

|ee| |è| |ә |
 1 denk x
 2 twee x
 3 met x
 4 mee x
 5 ze x
 6 we x
 7 weet x
 8 zeg x
 9 je x
10 leer x
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b)
syllabe 1 syllabe 2
|ee| |è| |ә | |ee| |è| |ә |

 1. lezen le- x -zen x
 2. spreken spre- x -ken x
 3. eten e- x -ten x
 4. denken den- x -ken x
 5. lepel le- x -pel x
 6. welke wel- x -ke x
 7. gerecht ge- x -recht x
 8. werken wer- x -ken x
 9. negen ne- x -gen x
10. bestek be- x -stek x

9
a)
1. Meer dan de helft.
2.  gratis producten, korting, bestek, pannen, borden, 

speelgoed, boodschappenpakket, tickets
3.  Nederlanders houden van gratis producten.  

Ze sparen voor hun kinderen.  
Ze hebben producten nodig.

10
1. a)
2. b)
3. c)
4. b)
5. c)
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Hoofdstuk 9 Hoeveel kost het?

1
1. c
2. e
3. a

4. b
5. f
6. d

2
1. gram
2. –
3. kilo
4. goedkoop
5. duur, gram

 6. euro
 7. pinnen
 8. contant
 9. euro
10. wisselgeld, cent

3
1.  Ik ga naar de groenteboer om groente en fruit te 

kopen.
2. Ik ga naar de bakker om brood te kopen.
3.  Ik ga naar de boekwinkel om boeken/een boek te 

kopen.
4. Ik ga naar de kaasboer om kaas te kopen.
5.  Ik ga naar de kledingwinkel om kleding/T-shirts te 

kopen.
6. Ik ga naar de schoenenwinkel om schoenen te kopen.
7. Ik ga naar de slager om vlees te kopen.
8. Ik ga naar de visboer om vis te kopen.

4
1. bestel
2. ophalen
3. bezorgen
4. Bezorgen

5. bezorgkosten
6. overmaken
7. bezorger
8. bezorger

5
1. aan, aan
2. naar, naar
3. bij
4. op

5. van 
6. met
7. in 
8. naar

6
 1. € 9,95 x € 5,90
 2. € 0,20 x € 20,-
 3. € 50,25 € 25,50 x
 4. € 7,50 € 7,75 x
 5. € 339,- € 337,- x
 6. € 2,15 € 2,50 x
 7. € 2700,- x € 2900,-
 8. € 45,- € 54,- x
 9. € 1885 x € 1585,-
10. € 75,- € 95,- x

7
a)
groenteboer

b)
1. € 1,49 per kilo
2. € 1,89 per kilo
3. € 2,99 per 250 gram
De klant moet € 6,37 betalen.

c)
bakker

d)
1. € 0,99 per brood
2. € 1,50 per 4 croissants
3. € 12,95 
De klant moet € 4,47 betalen.

8
 1. neem
 2. heb
 3. gaat
 4. mag
 5. vindt

 6. zijn
 7. Kan
 8. koop
 9. is, ben
10. wil

9
1. verkoopt, verkopen
2. kopen, koopt
3. bakt
4. bezorgt
5. fietst

6. serveert
7. studeert
8. verzendt, studeren
9. verzendt, ontvangt

10
Groenteboer Klant
Wie kan ik helpen? Ja, mij.
Wat mag het zijn? Een kilo sinaasappels, graag
Anders nog iets? Twee kilo appels, alstublieft.
Welke wilt u? Doe die groene maar.
Was dat het zo? Ja, dat was alles
Dat is dan 4 euro samen. Alstublieft, 4 euro.
Dank u wel. En nog een 
 fijne dag! U ook!

Bakker Klant
Wie is er aan de beurt? Ik ben aan de beurt.
Zegt u het maar.  Mag ik één volkoren brood,  

 alstublieft?
Anders nog iets?  Ja, ook vier croissantjes,  

 alstublieft.
Was dat het zo? Ja, dat was het.
Dat is dan 6 euro samen. Alstublieft, 50 euro.
Hebt u niet kleiner? Nee, sorry.
Hebt u er misschien  
 80 cent bij? Ja, hier, alstublieft.
Oké. En hier is uw wissel- 
 geld. Dank u wel.
Prettige dag nog! Ja, u ook!
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Klant Verkoper 
Hoe duur zijn de T-shirts? 7 euro per stuk.
Hoeveel kost de broek? 25 euro.
Hoeveel is het samen? 32 euro, alles bij elkaar.
Kan ik hier pinnen?  Nee, helaas, u kunt alleen  

 contant betalen.

11
Voorbeeldoplossing
1. Ik ben aan de beurt.
2.  Ik wil graag een kilo aardappelen en 500 gram  

aardbeien, alstublieft.
3. Nee, ik wil ook graag 500 gram bessen, alstublieft.
4. Dank u wel.
5. Kan ik hier pinnen?
6. Oké, hier is 20 euro.
7. Dank u wel. Tot ziens!

12
a)
1. ij = |ә|
2. ij =|ә|
3. ij = |ij|

4. ij =|ә|
5. ij = |ij|
6. ij = |ә| 

b)
1. e= |ә|
2. e= |ә|
3. e = geen |ә|, maar |ee|
4. e = geen |ә|, maar |è|

5. e = |ә|
6. e = geen |ә|, maar |è|
7. e = |ә|
8. e = geen |ә|, maar |è|

13
1. Op woensdag
2. Op donderdag
3. Op vrijdag
4. De hele week

14
a)
1. Bericht 3
2. Bericht 4
3. Bericht 1
4. Bericht 2

b)
1. De taarten
2. Ja, van 9.00 tot 12.00 uur
3. Kassa 6.
4. Bij de servicebalie.
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Hoofdstuk 10 Een dag uit het leven van...

1
a)
het werk
de afspraak
de balie
de collega
het kantoor
de klant
de manager

de vrije tijd
de bioscoop
de hobby
het nieuws lezen
piano spelen

het huishouden
boodschappen doen
opruimen
schoonmaken

2
a)
Voorbeeldoplossing
verba
studeren
sporten
onderzoeken
boodschappen doen

substantieven
de taalcursus
het boek
het onderzoek
de supermarkt

b)
Ik studeer.
Ik sport.
Ik onderzoek / Ik doe onderzoek.
Ik doe boodschappen.

3
a)
Voorbeeldoplossing
2-3-4-5-1 of andere combinaties met 2-x-x-x-1

b)
Voorbeeldoplossing
1. Eerst sta ik op.
2. Dan douche ik snel.
3. Daarna ontbijt ik met een broodje.
4. Vervolgens ga ik naar mijn werk.
5. Ten slotte drink ik een lekker kopje koffie.

c)
1. daarna
2. dan
3. eerst
4. ten slotte
5. vervolgens

4
a)
ontbijt
boterham met kaas en boterham met jam: altijd
kopje thee: altijd
kop koffie: altijd
croissantjes: soms
verse jus d’orange: soms

lunch
broodje en soep: altijd
twee boterhammen met vlees of kaas: meestal
glas melk: vaak
ei: soms
warm eten: nooit

avondeten
vlees, aardappelen en groente: meestal
toetjes: soms

b)
ontbijt
nooit: brood met kaas
soms: zoet broodje, koekjes
altijd: koffie met melk

lunch
nooit: -
soms: vers fruit
meestal: vlees, vis, groente
altijd: pasta, glas wijn

5
a) 
Voorbeeldoplossing
1. Ik sta doordeweeks altijd om 8 uur op.
2.  Ik luister nooit via een koptelefoon naar muziek. /  

Ik luister nooit naar muziek via een koptelefoon.
3.  Ik doe meestal op vrijdag de boodschappen. / Ik 

doe op vrijdag meestal de boodschappen. / Ik doe 
de boodschappen meestal op vrijdag.

4.  Ik doe de boodschappen altijd bij de supermarkt. / 
Ik doe de boodschappen soms bij de supermarkt, 
en soms op de markt.

5.  Ik eet altijd brood als ontbijt. / Ik eet nooit ontbijt. / 
Ik ontbijt nooit.

6.  Ik doe altijd op zaterdag het huishouden. /  
Ik doe het huishouden altijd op zaterdag.

7.  Ik lees vaak het nieuws online. / Ik lees het nieuws 
vaak online.
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6
a)
1. Ik doe in juni examen.
2. Saskia gaat morgen naar Rotterdam.
3. Frans gaat dit weekend naar huis.
4. Katja gaat op maandag naar Utrecht.
5. De les begint om half negen.

b)
1. In juni doe ik examen.
2. Morgen gaat Saskia naar Rotterdam.
3. Dit weekend gaat Frans eerst naar Utrecht.
4. Op maandag gaat Katja naar Utrecht.
5. Om half negen begint de les.
c)
1. Volgend jaar doe ik in juni examen.
2. Morgen gaat Saskia eerst naar Rotterdam.
3. Eerst gaat Frank dit weekend naar huis.
4. Maandag om acht uur gaat Katja naar de dokter.
5. Morgen begint de les om half negen.
6. Daarna ga ik meteen iets eten.

7
a)
Voorbeeldoplossing
1.  Op zondagochtend gaat hij om 10 uur met  

Leontien ontbijten.
2.  Op maandagmiddag gaat hij om 13 uur met Maria  

op school lunchen.
3.  Op dinsdagochtend heeft hij examen Voeding van  

9.00 tot 11.00 uur. Daarna heeft hij examen Hygiëne  
van 11.15 tot 12.45 uur. 

4.  Op woensdagmiddag wil hij om 15.00 uur op de  
markt boodschappen doen. 

5.  Op donderdagmiddag moet hij van 12.00 tot 15.00  
uur werken.  

6.  Op vrijdagavond gaat hij om 19.00 uur met Koen en  
Maria bij ‘De Gasterij’ eten.

7.  Op zaterdagavond wil hij om 20.00 uur naar een  
feest in de Stadszaal gaan.

8. Op zondagmiddag gaat hij met Leontien fietsen.

b)
Voorbeeldoplossing
Eerst werkt hij (van 10.00 tot 12.00 uur). Dan luncht hij 
(om 11.30 uur) met collega’s. Daarna doet hij (om 15.00 
uur) boodschappen op de markt. Ten slotte kookt en 
eet hij met Geert. Dat is om 18.00 uur.

8
a)
1. andere
2. donderdag 
3. drinken 
4. kopje

5. volgende
6. zaterdag
7. zullen

b) 
1. andere
2. donderdag
3. drinken
4. kopje

5. volgende
6. zaterdag
7. zullen

9
a) 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en weer doorgaan.

10
1. een gitaar
2. b
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Hoofdstuk 11 Een familiefeestje

1
a)
1. bril
2. feest
3. zin
4. jong
5. getrouwd
6. overleden
7. druk

 8. kaal
 9. blauwe
10. verlegen
11. pas
12. single
13. samenwonen
14. gescheiden

2
1. b
2. c
3. e
4. h

5. f
6. d
7. a
8. g

3
1. kinderen
2. zus, broer
3. ouders
4. neef(je)

5. tante
6. oom
7. nicht(je)
8. oma/opa; opa/oma

4
Foto 1.  Hij heeft krullen. Hij heeft een snor. Hij heeft  

geen baard. Hij heeft donker haar.
Foto 2.  Hij heeft een bril. Hij heeft een snor en een  

baard. Hij is bijna kaal. 
Foto 3.  Zij heeft geen bril. Zij is slank. Zij heeft blond  

haar.
Foto 4.  Zij heeft donker haar. Zij heeft een bril. Zij is dun.

5
1. Hoe
2. Waarom
3. Wie
4. Wat
5. Wanneer

 6. welke
 7. Wat
 8. Hoe
 9. Waarom
10. Waar

6
a)
1. de opa’s
2. de ooms
3. de neven
4. de zonen/de zoons
5. de vrienden

b)
1. de oma – de oma’s 
2. de tante – de tantes
3. de nicht – de nichten
4. de dochter – de dochters
5. de vriendin – de vriendinnen

8
a)
1. Hij heeft één broer.
2. Zijn broer heet Tom.
3. Hij heeft een vriendin.
4. Zijn vriendin heet Carlijn.

b)
1. Ze heeft één zus.
2. Haar zus heet Sanne.
3. Ze heeft een vriend.
4. Haar vriend heet Fabian.

c)
1. Ze heten Johan en Ina.
2. Ze hebben twee kinderen.
3. Hun kinderen heten Tom en Fabian.

d)
1. Mijn
2. Haar
3. Zijn
4. Hun

5. Onze
6. zijn
7. je/jouw
8. uw

9
1. eten
2. ziet
3. vindt
4. ben
5. schoonmaken
6. gaan

 7. heb
 8. ziet
 9. heeft
10. is
11. zijn
12. Ga

10
1. nu
2. straks
3. nu

4. straks
5. nu
6. straks

11
a)

Wat ben je aan het doen? Wat ga je doen?
een film + 

kijken
Ik ben een film aan het kijken. Ik ga een film kijken.

een boek + 
lezen

Ik ben een boek aan het 
lezen.

Ik ga een boek 
lezen.

een ijsje + 
eten

Ik ben een ijsje aan het 
eten.

Ik ga een ijsje eten.

een spelletje + 
spelen

Ik ben een spelletje aan 
het spelen.

Ik ga een spelletje 
spelen.

thee +  
drinken

Ik ben thee aan het drin-
ken.

Ik ga thee drinken.

een afspraak + 
maken

Ik ben een afspraak aan 
het maken.

Ik ga een afspraak 
maken.
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b)
1. De kinderen zijn televisie aan het kijken.
2. De mensen zijn (een boek) aan het lezen. /  
 Ze zijn (een boek) aan het lezen.
3. De vrouw is aan het bellen. / Ze is aan het bellen.
4. De man is (een brief ) aan het schrijven. /  
 Hij is (een brief ) aan het schrijven
5. De mensen zijn aan het sporten. /  
 Ze zijn aan het sporten
6. We zijn aan het praten.

12
1.  Dinsdag ga ik om 11.00 uur naar de cursus Neder- 

lands. Daarna ga ik studeren.
2.  Woensdag ga ik het huis schoonmaken. Om 19.30  

uur ga ik een film kijken met Rik.
3.  Donderdag ga ik om 9.00 uur zwemmen. Daarna ga  

ik boodschappen doen.
4. Vrijdag ga ik koken voor papa en mama.
5. Zaterdag ga ik om 20.00 uur dansen met Anna en Tom.
6. Zondag ga ik de hele dag slapen.

13
a)
1. kan
2. wil
3. Zullen

4. wil
5. Wilt
6. wil

b)
1. Ik ben nu aan het studeren maar ik wil liever ijs eten.
2.  Hij is nu aan het hardlopen/sporten en straks gaat 

hij de krant lezen.
3.  Ze zijn nu aan het koken want straks willen ze 

televisiekijken. / Ze zijn nu aan het koken en straks 
gaan ze tv-kijken. 

4.  Ze zijn nu aan het eten en daarna gaan ze koffie-
drinken.

5.  We zijn nu aan het werken en/maar vanavond gaan 
we (ook nog) dansen.

6.  Ik ga morgen ontbijten, dus ik ben nu boodschap- 
pen aan het doen.

14
a)
de klemtoon 
valt op de 1e 
syllabe

de klemtoon 
valt op de 2e 
syllabe

de klemtoon 
valt op de 3e 
syllabe

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
juni
juli

april
augustus
september
oktober
november
december

januari   
|jaanuu(w)aarie|
februari  
|feebruu(w)aarie|

b) 
klemtoon op de  
1e syllabe

de klemtoon op de  
2e syllabe

avond
dochter
jarig
kleinkind
middag
morgen

niemand
ochtend
samen
spannend
vrienden

gesprek
getrouwd
meneer
mevrouw
misschien

ontbijt
student
vandaag
vriendin

c) 
klemtoon op de 
1e syllabe

de klemtoon op 
de 2e syllabe

de klemtoon op 
de 3e syllabe

kinderen
luisteren
opleiding
rekening
supermarkt
volgende

bijvoorbeeld
collega
Europa
familie
gezellig
relatie
vanavond
vanmiddag
vanochtend
verlegen

overleden
overleg
restaurant
telefoon

15
a)
1. b)
2. b)

3. b)
4. b)

b)
1. b)
2. a)
3. b)

c) 
Sumatra: haar ouders 
Bali: haar zus en haar zwager
Jakarta: haar broers en haar schoonzussen
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Hoofdstuk 12 Onderweg

1
1. openbaar
2. derde
3. bus
4. route
5. lift

 6. dicht bij
 7. verdieping
 8. spoor
 9. auto
10. verdwaald

2
1. rechtdoor
2. station
3. rechts
4. bushalte
5. fiets

6. horizontaal: trein
6. verticaal: trap
7. deur
8. auto
9. links

3
a)
1. het (Centraal) Station, dichtbij
2. de markt, dichtbij
3. het sportcentrum, ver

b)
Dialoog 1:
vragen
Waar
links
rechts
rechtdoor
derde
tweede

Dialoog 2:
Pardon
zoek
links
rechts
eerste

Dialoog 3:
verdwaald
bus
rechtdoor
eerste
vierde

4
1. ga
2. gaan, pakken
3. is
4. Ga, ga
5. Kunt, geven
6. moet, zijn
7. hoor
8. komt

 9. Zie
10. moet, nemen
11. mag, vragen
12. kan, vinden
13. ben, ben
14. ga, neem
15. Kun, komen

5
1. Ga eerst rechtdoor.
2. Neem daarna de tweede straat links.
3.  Ga dan rechts bij de bushalte. /  

Ga dan bij de bushalte rechts.
4. Neem vervolgens de derde straat links.
5.  Loop tot slot rechtdoor tot het einde van de straat. / 

Loop tot slot tot het einde van de straat rechtdoor.

6
1. Ik ga met de auto naar de supermarkt.
2. Ik ga met de trein naar Amsterdam.
3.  Ik ga met de fiets naar school/de cursus/de les/ 

de universiteit.
4. Ik ga te voet naar huis.

7
a)
 1. Ik ga met de bus naar de bibliotheek.
 2. Zullen we op het station afspreken?
 3. Morgen doe ik de boodschappen.
 4. Ik pak vandaag de fiets.
 5. Je bent altijd aan het werk.
 6. Ik moet Anna nog bellen vandaag.
 7. Heeft dit gebouw geen lift?
 8. Je kunt daar niet rechtdoor.
 9. Mijn kamer is op de derde verdieping.
10. Ik ben weer verdwaald.

b)
 1. Ik ga naar bed want ik ben moe.
 2. Mijn collega’s zitten op de tiende verdieping.
 3. De lunch kost vijftien euro per persoon.
 4.  De bus naar de universiteit stopt onderweg bij alle 

haltes.
 5.  Doe jij vandaag de boodschappen, of moet ik het 

doen?
 6. In het centrum is parkeren heel duur.
 7.  De trein naar Groningen vertrekt vandaag van 

spoor 2.
 8. Ga eerst rechts en daarna links.
 9.  Meestal ga ik met het openbaar vervoer, maar soms 

pak ik de auto.
10. Ik woon aan het spoor, maar ik pak nooit de trein.

8
a)
1. Openingstijden
2. Prijzen
3. Adres en route
4. Te voet
5. Met de auto
6. Openbaar vervoer

b)
1. Alinea 1, antwoord a)
2. Alinea 2, antwoord c)
3. Alinea 2, antwoord b)
4. Alinea 5, antwoord b)
5. Alinea 6, antwoord c)

9
a)
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4
e. 5

b)
dialoog 1: te voet, bus
dialoog 2: fiets, bus, trein
dialoog 3: auto
dialoog 4: bus, trein
dialoog 5: fiets
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Hoofdstuk 13 Bij de dokter

1
1. het oor
2. de nek
3. de schouder

4. de oog
5. de neus
6. de mond

2
Horizontaal
1. buik
3. voeten
5. vingers
9. tenen

Verticaal
1. benen
2. neus
4. lichaam
6. gezicht
7. rug
8. armen

3
1. klachten
2. koorts
3. moe
4. keelpijn

5. last
6. misselijk
7. verkouden
8. griep

4
1. hand
2. last
3. Sinds
4. klachten
5. keelpijn
6. keel

 7. rood
 8. drinken
 9. medicijnen
10. recept
11. beterschap

5
1. van
2. in
3. van
4. om

5. in/naar
6. aan
7. met
8. om

6
Voorbeeldoplossing
1. Hij heeft koorts.
2. Hij heeft hoofdpijn.
3. Zij is misselijk.

4. Zij zijn verkouden.
5. Zij is moe.
6. Hij heeft buikpijn.

7
a)
1. c
2. d
3. a
4. b

b)
1.  Je kunt het beste minder koffie drinken en eerder 

naar bed gaan.
2.  Je kunt het beste naar de fysiotherapeut gaan en 

oefeningen doen.
3. Je kunt het beste meer sporten en gezonder eten.
4.  Je kunt het beste veel water drinken en een  

paracetamol nemen.

8
1. Kun
2. kunt
3. mag
4. wil
5. moet
6. kunt

 7. mogen
 8. moet
 9. zal
10. Mag
11. moet
12. Wil

9
a)
1. ben
2. heb
3. heb
4. heeft

5. Hebben
6. is
7. hebt
8. Hebt

b)
1. vallen
2. drinken
3. slapen
4. bellen

5. maken
6. gaan
7. hebben
8. nemen

c)
1. ik val
2. ik drink
3. ik slaap
4. ik bel

5. ik maak
6. ik ga
7. ik heb
8. ik neem

10
a) b)

hoofd, schouders, knie en 
teen, knie en teen
oren, ogen, puntje van je 
neus
hoofd, schouders, knie en 
teen, knie en teen

c)
1. Au!
2. Zeg eens aa!
3. Dat doet pijn!
4. Ik ben moe!

x
x x x

x

x

x
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11
a)
1. hoed
2. geel
3. gaat
4. hoor
5. geld
6. hier

 7. oor
 8. hoog
 9. huid
10. ik
11. huur
12. oud

b)
|ng| |nk|

1. x
2. x
3. x
4. x
5. x
6. x

c) 
1. hoofd
2. oog
3. oor
4. klacht
5. heel
6. half
7. dank

 8. gezicht
 9. schouder
10. lichaam
11. huisarts
12. gesprek
13. bedankt
14. beterschap

12
a)
1. b
2. b
3. b

b)
1. 2.
2. 08.00-10.00, 14.00-17.00

13
b)
1. b
2. b
3. b
4. b
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Hoofdstuk 14 Op het gemeentehuis

1
a)
a. 3
b. 4
c. 2
d. 7

e. 1
f. 6
g. 8
h. 5

b)
1. gecondoleerd/sterkte
2. gefeliciteerd 
3. gefeliciteerd, fijne dag
4. gefeliciteerd

5. –
6. sterkte
7. gefeliciteerd 
8. fijne vakantie

2 
1. geboren
2. rijbewijs
3. trouwen
4. paspoort
5. verhuizen

3 
1. Wie
2. Wat
3. Waar
4. Wanneer
5. Hoe

6. Hoe
7. Hoe
8. Hoeveel
9. Waarom
10. Welk, welke

4 
a)
1. terwijl
2. omdat
3. terwijl
4. als

5. omdat
6. terwijl
7. als
8. als

b)
1.  Hij is het huis aan het opruimen en zijn vriendin 

slaapt.
  We maken nieuwe oefeningen en de docent corri-

geert ons huiswerk.
  Eva drinkt een kopje koffie en ze checkt haar e-mail.
2.  Jack gaat naar de bioscoop, omdat hij heel erg van 

films houdt.
  Ik bel de huisarts, omdat ik al een week last van 

mijn voet heb.
3.  Je kan een cursus volgen, als je een nieuwe taal wilt 

leren.
  Ik ga alleen sporten, als ik zin heb. Anders blijf ik 

thuis!
 Je leert sneller Nederlands, als je veel oefent.

5 
a) 
Morgen gaat Joshua op vakantie. Hij heeft zin in de reis! 
Maar vandaag heeft hij het nog erg druk. Hij moet nog 
een halve dag werken en hij moet ook nog veel dingen 
voor zijn vakantie regelen. Hij is vanochtend al om 6 uur  
naar zijn werk gegaan, omdat hij vanmiddag ook nog 
naar het gemeentehuis en naar de dokter moet.  
Hij moet naar het gemeentehuis om zijn paspoort op 
te halen en naar de dokter om een nieuwe voorraad 
medicijnen op te halen. Maar hij kan pas naar het 
gemeentehuis, als zijn werk klaar is. Daarom gaat hij nu 
multitasken. Hij leest en beantwoordt zijn e-mail, terwijl 
hij naar de kamer van zijn collega Cynthia loopt.  
Hij overlegt met Cynthia, terwijl hij Samuel belt, zijn  
andere collega. En terwijl hij met zijn twee collega’s 
praat, maakt hij ook nog notities, omdat hij niets wil 
vergeten. Na het overleg loopt hij terug naar zijn kamer, 
terwijl hij een kop koffie drinkt en aan zijn vakantie 
denkt. In zijn hoofd is hij al in Spanje! Maar hij kan pas 
weg, als zijn werk af is. En dat is het nog lang niet!

b)
1.  Omdat hij vanmiddag ook nog naar het gemeente-

huis en naar de dokter moet.
2. Om zijn paspoort op te halen.
3. Om een nieuwe voorraad medicijnen op te halen.
4. Als zijn werk klaar is.
5. Hij leest en beantwoordt zijn e-mail.
6.  Hij belt Samuel, zijn andere collega en hij maakt 

ook nog notities.
7. Omdat hij niets wil vergeten.
8.  Hij loopt terug naar zijn kamer en hij denkt aan zijn 

vakantie.

6 
a)
1. jij, Ik, haar
2. Mijn, Mijn, ik, hem, hij, ons
3. jouw, ze
4. mijn, Zijn

5. jullie, Ik, hun, Ik, ze
6. Ons, we, ons
7. mijn, Hij
8. we, mij, We, jou

b)
pronomen 
subject

pronomen 
object

possessief  
pronomen

1. ik, jij haar
2. ik, hij hem, ons mijn, mijn
3. ze jouw
4. mijn, zijn
5. jullie, ik, ik ze hun
6. we ons ons
7. hij mijn
8. we, we mij, jou
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7
 1. Hallo, kan ik u helpen?
 2.  Ja, ik ben nieuw in deze gemeente, dus ik wil mijn 

verhuizing doorgeven.
 3. Dat kan. Welkom in de gemeente Zevenaar!
 4. Wat is uw oude adres en wat is uw nieuwe adres?
 5.  Mijn oude adres is Van Heemstraweg 212 in  

Driebergen.
 6. Mijn nieuwe adres is Bunzingstraat 3 in Zevenaar.
 7. Woont u alleen, of met uw partner?
 8. Ik woon met mijn partner en met onze dochter.
 9. Prima, dank u wel.
10. U ook bedankt en tot ziens!

8
1. naar
2. op / bij / in
3. naar
4. met
5. met, in

9
Voorbeeldoplossing
1.  Goedemorgen. Ik wil graag mijn rijbewijs vernieuwen.
2. Ja, hier is mijn oude rijbewijs.
3. Hoeveel kost een nieuw rijbewijs?
4. En wanneer kan ik het rijbewijs ophalen?
5. Oké, dank u wel.

10 
a)

|v| |w|

1. X
2. X
3. X
4. X
5. X

b)
|w| |b|

1. X
2. X
3. X
4. X
5. X

c)
1. w
2. w
3. v
4. b
5. v
6. v

 7. w
 8. b
 9. v
10. w
11. b
12. b

11
a)
Bericht 1:  vanaf donderdag 14 juni, open van 09.00  

’s morgens tot 17.00 uur ’s middags.
Bericht 2:  dinsdag 8 februari om 11.00 uur.
Bericht 3: morgen, tussen 13.00 en 16.00 uur ’s middags.
Bericht 4: volgende week woensdag (online tijd kiezen)

b)
Bericht 1: oude rijbewijs
Bericht 2: partner
Bericht 3:  geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs
Bericht 4: oude paspoort
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Hoofdstuk 15 Feestje!

1
1. voor/op
2. op
3. op/met
4. op
5. met

 6. in
 7. naar
 8. op
 9. vanaf/om
10. voor

2
1. verjaardag
2. feest
3. buiten
4. uitnodiging
5. cadeau
6. idee
7. sieraden

 8. Volgens
 9. bonnetje
10. ruilen
11. gefeliciteerd
12. binnen
13. jarig
14. maandag

3
1. gisteren
2. was
3. bewolkt
4. geregend
5. is
6. regent

 7. graden
 8. wordt
 9. warme/zonnige
10. warme/zonnige
11. worden
12. regenen

4
a)

beter-
schap

succes gecon-
doleerd

gefelici-
teerd

sterkte

dialoog 1 x
dialoog 2 x x
dialoog 3 x x
dialoog 4 x
dialoog 5 x

b)
1. Waarom is het een spannende dag? 
  –  Nou, ik heb vandaag het examen en ik vind de 

theorie erg moeilijk.
2. O, wat is er aan de hand? 
 – Mijn opa is gisteren overleden.
3. O, wat een slechte timing!
 –  Ja, hoe kan het, hè? Ik ben ziek op mijn eigen 

verjaardag.
4. Vertel! Waarom ben je zo blij?
 –  Ik heb mijn diploma gehaald. Ik ben eindelijk 

klaar met studeren!
5. Jee Sas, wat is er gebeurd?
 –  Ik ben gisteren gevallen. Ik heb mijn arm ge-

broken.

5
a)
1. Proost!
2. Sterkte!
3. Beterschap!

b)
1. Gefeliciteerd met je/jullie huwelijk!
2. (Veel) succes met je examen(s)!
3. Gefeliciteerd met je/jullie nieuwe huis!
4. Gefeliciteerd met je verjaardag!
5. Gefeliciteerd met je/jullie baby/kind/dochter/zoon!
6. Gefeliciteerd met je diploma!

6 
a)

singularis pluralis

ik, __ je je __ , u, hij, ze, het we, jullie, ze

beginnen begin begint beginnen
doen doe doet doen
gaan ga gaat gaan
gebruiken gebruik gebruikt gebruiken
geven geef geeft geven
herhalen herhaal herhaalt herhalen
hopen hoop hoopt hopen
houden houd houdt houden
kiezen kies kiest kiezen
kijken kijk kijkt kijken
komen kom komt komen
kopen koop koopt kopen
krijgen krijg krijgt krijgen
lezen lees leest lezen
luisteren luister luistert luisteren
missen mis mist missen
pakken pak pakt pakken
praten praat praat praten
ruilen ruil ruilt ruilen
reageren reageer reageert reageren
schrijven schrijf schrijft schrijven
staan sta staat staan
sturen stuur stuurt sturen
vallen val valt vallen
verhuizen verhuis verhuist verhuizen
vinden vind vindt vinden
weten weet weet weten
worden word wordt worden
zitten zit zit zitten
zorgen zorg zorgt zorgen
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b)
singularis pluralis

ik, __ je je __ , u hij, ze, het we, jullie, ze

hebben heb hebt heeft hebben
zijn ben bent is zijn
willen wil wilt wil willen

c)
1. kopen
2. regent
3. Wordt
4. Ga
5. stuur
6. Nemen … mee
7. zorg
8. is

 9. wil
10. zijn
11. nodigt … uit
12. vier
13. vindt
14. houdt
15. geeft, gaan

7
a)
1. een appje krijgen, sturen
2. voor hapjes en drankjes zorgen
3. jarig zijn
4. mijn verjaardag vieren
5. zin in het feestje hebben
6. naar een feestje gaan
7. op een feestje zijn
8.  een cadeautje geven, hebben, kopen, krijgen, 

ruilen
9. op vakantie gaan, zijn 

b)
Voorbeeldoplossing
1.  Stuur me maar een appje!/ ik heb een appje  

gekregen van mijn collega.
2. Wie zorgt voor hapjes en drankjes?
3. Ik ben blij, want ik ben vandaag jarig.
4. Zaterdag vier ik mijn verjaardag.
5. Ik heb veel zin in het feestje, omdat iedereen komt.
6. We gaan op de fiets naar het feestje.
7.  Marco is niet op het feestje, want hij moet werken 

vanavond. 
8.  Koop jij vaak een cadeautje voor je vriendin?/  

Je kunt een cadeautje meestal ruilen. / etc. 
9. Na de examens gaan we op vakantie.

8
a)
1. verleden
2. verleden
3. toekomst
4. toekomst
5. verleden

 6. verleden
 7. heden
 8. heden
 9. heden
10. verleden

b)
 1. gekocht – kopen
 2. gekregen – krijgen
 5. gestuurd – sturen
 6. geregend – regenen
10. getrouwd – trouwen 

9
1.  Volgens haar vrienden houdt Marga niet van  

sieraden.
2.  Volgens de docent wordt het morgen een zonnige 

dag / Volgens de docent wordt het een zonnige 
dag morgen.

3.  Volgens het weerbericht gaat het vandaag regenen. / 
Volgens het weerbericht gaat het regenen vandaag.

4. Volgens mij zorgt Daisy voor hapjes en drankjes.
5. Volgens Carlijn komt Silvio niet op het feest.

10
a)
Thema: feest
1. cadeau
2. cadeautje
3. diploma
4. feest
5. feestje
6. jarig
7. uitnodiging
8. verjaardag

Thema: reacties
 9. beterschap
10.  fijne vakantie
11.  gecondoleerd
12. gefeliciteerd
13. proost
14. sterkte
15. succes
16. veel plezier

Thema: het weer
17. bewolkt
18. graden
19. koud
20. regenen
21. warm
22. zonnig

c)
A
 1.  Ik ben gisteren afgestudeerd. 

Gefeliciteerd! 
 2.  Ik ben vandaag jarig. 

Gefeliciteerd! 
 3.  Ik ben ziek.
 Beterschap!
 4.  Ik ga morgen op vakantie. 

Fijne vakantie!
 5.  Ik ga volgende maand trouwen. 

Gefeliciteerd! 
 6.  Ik heb een baby gekregen, het is een jongen. 

Gefeliciteerd! 
 7.  Ik heb ander werk. Ik begin volgende week. 

Gefeliciteerd! 
 8.  Ik heb straks examen. 

Succes!
 9.  Ik moet straks naar de dokter. Dat vind ik eng. 

Sterkte.
10.  Mijn oma is gisteren overleden. 

Gecondoleerd.
11.  Zullen we een toost uitbrengen? 

Ja, proost!



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen werkboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 31eenendertig

Oplossingen werkboek 1

B
1. Ik heb griep.
 Beterschap!
2.  Ik heb vanmiddag spreekexamen. 

Veel succes!
3.  Ik ga volgende week trouwen. 

Gefeliciteerd met je huwelijk!
4.  Mijn opa is vorige week overleden. 

Gecondoleerd met het overlijden van je oma.
5.  Ik heb een baby gekregen, het is een meisje.  

Gefeliciteerd met je dochter!
6.  Mijn partner en ik gaan scheiden.  

Wat verdrietig. Sterkte!
7.  Ik ga verhuizen. Ik heb de sleutels net gekregen! 

Gefeliciteerd met je nieuwe huis!
8.  Ik ben vorige week afgestudeerd.  

Gefeliciteerd met je diploma!
9. Ik was gisteren jarig.Gefeliciteerd met je verjaardag!
10.  Ik heb drie weken vrij. Ik ga naar Spanje. 

Fijne vakantie!
11.  Zullen we een toost uitbrengen?  

Ja, proost!

11
a)
1. niet waar
2. waar
3. waar

b)
meubels, cadeaubon

c)
1. c
2. c
3. c


