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Oplossingen tekstboek 1
Hoofdstuk 1 – In de les

1
Goedemorgen! Ik ben Annemarie Rutten. Ik ben de docent. We beginnen met een introductie.
Hoe heet jij?
En wie ben jij?
Ik heet Pilar Mijn achternaam is Arenas. Ik kom uit Spanje, uit Toledo. Ik spreek Spaans en ik woon in Nijmegen.
En jij? Wat is jouw naam?
Mijn naam is Mario Ambrosini. Ik kom uit Italië, uit Rome. Mijn moedertaal is Italiaans. 
En jij, hoe heet jij?
En wie ben jij?
Ik mis iemand. Wie is Mohammed Kandili? 
Ik heet Mohammed! Maar mijn roepnaam is Mo. Ik kom uit Syrië en ik spreek Arabisch, Engels en een beetje  
Nederlands.

2 
1. waar
2. niet waar
3. niet waar
4. waar
5. niet waar
6. niet waar
7. waar
8. waar

3
1. c (ook goed: b, g, i , j, k)
2. i (ook goed: b, c, g, i, j, k)
3. b (ook goed: c, i)
4. k
5. g
6. j
7. f
8. d
9. a (ook goed: d)
10. h
11. e

4 
a)
1. spreek
2. woon
3. ik
4. uit
5. we
6. land
7. jij/je
8. in
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b)

vraagwoord land persoon taal verbum 

hoe
waar
waar … vandaan
wat
welke
wie 

Afghanistan
China
Engeland
Italië
Nederland
Spanje
Syrië

ik
iemand
je
jij
we

Arabisch
Duits
Engels
Nederlands 
Spaans

ben
heet
is
kom
spreek
woon 

c)
1. is
2. kom
3. beetje
4. achternaam
5. spreek
6. moedertaal
7. roepnaam
8. heet
9. Wie
10. Waar

8 
a)
1. en
2. –
3. ook
4. nu, maar, dus
5. –
6. –
7. nog meer
8. ook, en
9. alleen
10. En 
11. maar

b) 
1. en, ook
2. maar
3. nu

c)
1. en
2. dus
3. ook
4. maar
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11
a)
oe – goed – moedertaal - hoe
ui – uit – luister – Duits
ij – mijn – schrijf – jij 
ie – iemand – Tot ziens – Wie
ië – Syrië – België – Italië 
oo – woon – woord – ook
aa – naam – taal – Spaans
ee – heet – beetje – spreek 

b) 

ie ij oe ui

Woord 1 x

Woord 2 x

Woord 3 x

Woord 4 x

Woord 5 x

Woord 6 x

Woord 7 x

Woord 8 x

aa ee oo

Woord 9 x

Woord 10 x

Woord 11 x

Woord 12 x

Woord 13 x

Woord 14 x

Woord 15 x

Woord 16 x

Woord 17 x
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Hoofdstuk 2 – En dit is ...

1 
a) 
1. voornaam
2. achternaam
3. land
4. Ebrahimi
5. 2 
6. 2 
7. Italië
8. 0
9. Australië
10. 1
11. 1

b) 
½  = (een) half
1 = één
2 = twee
3 = drie
4 = vier

c)  
1. Amir 
2. Marc 
3. Amir  
4. Gino 
5. Gino 
6. Marc 
7. Amir 

2
a) 
1. mijn broer
2. mijn zus
3. mijn vader
4. mijn moeder

b) 
1. de kinderen
2. de ouders

c)
1. gezin
2. familie
3. studentenhuis
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4 
a) 
1. u
2. jij 
3. jullie
4. We
5. Hij
6. zij
7. Ze
8. Ze

b) 

1 persoon 2 of meer personen

Zelf
(1e persoon) ik we/wij

De opponent
 (2e persoon)

je/ jij
u jullie

De ander
(3e persoon)

hij
ze/zij ze/zij

5 
a)
1. werken  
2. werkt  
3. werk  
4. werk 
5. Werkt  
6. werkt 
7. Werk
8. werk

b) 

ik
je / jij
u
hij
ze / zij

werk
werkt werk je/jij
werkt
werkt
werkt

stam 
stam +t stam 
stam +t 
stam +t 
stam +t 

we / wij
jullie
ze / zij

werken
werken
werken   

stam +en
stam +en
stam +en

6 
a)
1. Ik
2. Zij
3. Ze
4. We
5. Hij 

b) 
1. werk 5. spel 8. woon
2. kijk 6. zeg 9. hoor
3. volg 7. mis 10. vraag
4. zoek    11. spreek
    12. heet
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c) 
heet, kom, woon, wonen, spreken, heb, spreekt, werkt, woont
 
7 
a)
1. u
2. u
3. u
4. u
5. je
6. je
7. je
8. je, je

b) 

formeel informeel 

Dag Hoi 

Meneer 

Mevrouw 

u je / jij 

12 
a)  
au: audio, Australië, restaurant  
ou: mevrouw, jouw, vrouw, getrouwd
eu: leuk, Europa, keuken 
ei: afscheid, kleine, allebei, nationaliteit

b) 

au/ou ei/ij eu

Woord 1 x

Woord 2 x

Woord 3 x

Woord 4 x

Woord 5 x

Woord 6 x
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Hoofdstuk 3 –  Aan de balie

1 
a)
Secretaresse: Goedemorgen, mevrouw. 
Cursist: Mooi. Ik zoek een cursus Frans.
Secretaresse:  Dat kan. Wanneer wilt u beginnen met de cursus?  

De cursussen starten op 15 september en op 
28 januari.

Cursist: Ehm, ik begin graag in september. 
Cursist: Mijn naam is Anne Hanssen.
Cursist: Ja natuurlijk, dat is H, A, N, S, S, E, N.
Secretaresse: Wanneer bent u geboren?
Secretaresse: Echt waar? 21 juli? Dat is vandaag! U bent vandaag jarig!
Cursist: Ja, ik ben vandaag jarig.
Secretaresse: Ehm, waar was ik? O ja, wat is uw adres? 
Secretaresse: Wat is uw postcode?
Secretaresse: Dank u wel. U krijgt de informatie over de cursus per e-mail.
Cursist: Dank u wel. U ook. Tot ziens.

b) 
Taal:  Frans 
Startdatum: 15 september
Achternaam: Hanssen
Tussenvoegsel: -
Voornaam: Anne
Straat + huisnummer: Stationsplein 24
Toevoeging: b
Postcode + woonplaats: 6131 AT Sittard
E-mailadres: a.hanssen89@mail.nl
Geboortedatum: 21 juli 1989

2
a)
1. de cursist
2. het formulier
3. de secretaresse
4. de balie

b) 
1. zoeken
2. spellen
3. krijgen
4. beginnen / starten
5. helpen
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3 
a) 
1. is
2. Hebben
3. hebben 
4. heb
5. is 
6. bent
7. is, Bent 
8. ben
9. heb

b)

Presens infinitief hebben zijn

singularis ik heb ben

……. je / jij 
jij/je …….
u 

heb je
je hebt
hebt / heeft*

ben je
je bent
bent

hij
ze/zij
dat

heeft
heeft
heeft

is
is
is

pluralis we/wij
jullie
ze/zij

hebben
hebben
hebben

zijn
zijn
zijn

c)
1. bent
2. zijn
3. is 
4. ben
5. hebben
6. heb
7. is
8. heb

4 

informeel formeel antwoord

Waar woon je?
Wat is je adres?
Kun je dat spellen?

Wat is je huisnummer? 
Op welk nummer woon je?
Wat is je postcode? 

Wat is je telefoonnummer?
Wat is je e-mailadres? 
Hoe oud ben je?
Wat is je leeftijd?
Wat is je geboortedatum?

Waar woont u?
Wat is uw adres?
Kunt u dat spellen?

Wat is uw huisnummer?
Op welk nummer woont u?
Wat is uw postcode?

Wat is uw telefoonnummer? 
Wat is uw e-mailadres? 
Hoe oud bent u?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geboortedatum?

Ik woon in Utrecht.
Mijn adres is Kabelstraat 16.
K, A, B, … …

Mijn huisnummer is 10.
Ik woon op nummer 10.
Mijn postcode is 6789 AA.

Dat is 06-39821716.
Dat is Jan@hotmail.com.
Ik ben 21 jaar.
Ik ben 44.
2 januari 1975.
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5 
a) 
interrogatief pronomen – verbum – subject – rest

b) 
verbum – subject – rest

c) 
subject – verbum – rest

d)

VRAAG ANTWOORD

Informeel Formeel

Hoe heet je?
Wat is je achternaam?
Waar woon je?
Waar kom je vandaan?
Wat is je adres?
Wat is je telefoonnummer?
Wat studeer je?
Welke talen spreek je?
Hoeveel talen spreek je?

Hoe heet u?
Wat is uw achternaam?
Waar woont u?
Waar komt u vandaan?
Wat is uw adres?
Wat is uw telefoonnummer?
Wat studeert u?
Welke talen spreekt u?
Hoeveel talen spreekt u?

Ik heet Miriam.
Mijn achternaam is De Bok.
Ik woon in Nijmegen.
Ik kom uit Marokko.
Holleweg (nummer) 16.
024-3768217.
Ik studeer Russisch.
Ik spreek Turks en Frans.
Ik spreek twee talen.

Heb je broers?
Studeer je?
Werk je?
Ben je secretaresse?
Werk je of studeer je?

Hebt u broers?
Studeert u?
Werkt u?
Bent u secretaresse?
Werkt u of studeert u?

Ja, ik heb twee broers.
Ja, ik studeer.
Nee, ik werk niet.
Ja, ik ben secretaresse.
Ik werk.

6 
b)
1. 15
2. 6
3. 14
4. 7
5. 8
6. 21
7. 76
8. 18

c)
3 = drie
13 = dertien
30 = dertig
33 = drieëndertig

6 = zes
16 = zestien
60 = zestig
66 = zesenzestig

2 = twee
12 = twaalf
20 = twintig
22 = tweeëntwintig
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4 = vier
14 = veertien
40 = veertig
44 = vierenveertig

8 = acht
18 = achttien
80 = tachtig
88 = achtentachtig

7 = zeven
17 = zeventien
70 = zeventig
77 = zevenenzeventig

ik jij/je, u hij, zij/ze, het wij/we jullie zij/ze

hebben 3 = heb 5 = hebt 7 = heeft 9 = hebben 11 = hebben 13 = hebben

komen 14 = kom 15 = komt 17 = komt 18 = komen 20 = komen 22 = komen

studeren 26 = studeer 29 = studeert 30 = studeert 31 = studeren 33 = studeren 34 = studeren

werken 40 = werk 43 = werkt 47 = werkt 50 = werken 55 = werken 58 = werken

wonen 60 = woon 68 = woont 77 = woont 85 = wonen 91 = wonen 99 = wonen

zijn 100 = ben 101 = bent 543 = is 678 = zijn 919 = zijn 1000 = zijn

7 
a)
1. 21
2. 256
3. 06 – 01 89 67 45 
4. 9736
5. 92
6. 1998.
7. 14
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11
a) 

oe uu

Naam 1 x

Naam 2 x

Naam 3 x

Naam 4 x

Naam 5 x

Naam 6 x

b)

eu ui

Woord 1 x

Woord 2 x

Woord 3 x

Woord 4 x

Woord 5 x

c)

aa ee

Woord 1 x

Woord 2 x

Woord 3 x

Woord 4 x

Woord 5 x
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Hoofdstuk 4 – Bij het sportcentrum

1 
a) 
Jara: Hé Nienke! Hoe gaat het met je?
Nienke: Ja, het gaat prima. En met jou?
Jara: Met mij gaat het ook goed. Hoe is het met je broer?
Nienke: Heel goed. Hij woont nu samen met zijn vriendin in Haarlem. 
Jara: En sport je broer nog steeds zo veel?
Nienke: Ja, hij fietst en tennist veel. Ik wil dit jaar ook meer sporten.
Jara:  Goed idee! Ik ga een nieuwe cursus op het sportcentrum doen. Zullen we samen gaan? Mis-

schien volleybal of squashen?
Nienke: Goedemiddag, meneer.
Jara: Goedemiddag.
Ad Vos:  Jullie kunnen op maandag en woensdag een cursus volleybal doen, en op zaterdagmid-

dag is de competitie.
Ad Vos: We gaan doordeweeks iedere dag om half negen open. We sluiten om tien uur ’s avonds.
Ad Vos: Op zaterdag zijn we open van negen tot zeven. Op zondagmiddag zijn we dicht.
Jara: Oké, dank u wel, meneer.
Nienke: Ja, dank u wel!

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

2 
maandag donderdag - lunchen
dinsdag - tennissen vrijdag
woensdag – zwemmen zaterdag – voetballen zondag - studeren

3
a)
07.05 = vijf over zeven
07.09 = negen over zeven
07.15 = kwart over zeven
07.20 = tien voor half acht
07.25 = vijf voor half acht
07.35 = vijf over half acht
07.40 = tien over half acht
07.45 = kwart voor acht
07.50 = tien voor acht
07.54 = zes voor acht

b) 
1. = D 
2. = B
3. = A
4. = C
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5
a)

vraag antwoord
Hoe laat gaat het sportcentrum open? 09.00 uur Om negen uur ’s morgens.

Hoe laat gaat het sportcentrum dicht? 21.00 uur Om negen uur ’s avonds.

Hoe laat ga jij werken? 07.30 uur Om half acht ’s ochtends.

Hoe laat ben jij klaar met werken? 14.45 uur Om kwart voor vier ‘s middags.

Hoe laat begint de les? 20.00 uur Om acht uur ’s avonds.

Hoe laat is de les afgelopen? 22.00 uur Om tien uur ’s avonds.

Hoe laat is het sportcentrum open? 09.00-18.00 uur Van negen tot zes uur.

Van hoe laat tot hoe laat werk jij? 09.00-17.00 uur Van negen tot vijf uur.

Van hoe laat tot hoe laat is de les? 09.00-11.00 uur Van negen tot elf uur ‘s morgens.

Hoe lang duurt de les? 11.00 – 13.00 uur De les duurt twee uur.

Hoe lang duurt de film? 20.00 – 23.00 uur De film duurt drie uur .

Op welke dag is het restaurant gesloten? maandag Het restaurant is op maandag gesloten.

Op welke dag of dagen heb jij les? dinsdag, donderdag Ik heb les op dinsdag en donderdag.

Wanneer ben je vrij? woensdag 13-17 uur Ik ben op woensdagmiddag vrij.

Wanneer heb je tijd? zaterdag/zondag Ik heb in het weekend tijd.

b)
1. op
2. op
3. om
4. in

c)
1. van, tot en met
2. van, tot 
3. van, tot
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6
a)
A Hé, hoe gaat het met je?
B Prima!
C En met jou?
D Ook goed.

b)
formeel: Hoe gaat het (met u / je)?
informeel: Hoe is het (met u / je)?

c)
Dialoog 1:
1. gaat
2. jou
3. goed

Dialoog 2:
1. is
2. u
3. Geweldig

Dialoog 3:
1. alles
2. gaat
3. het
4. Niet zo

d)
1. ga, Ga, gaan
2. gaat
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10
a) 
Voorbeeldoplossing:

MAAND: februari  

JAAR: 2019

Dag: maandag

Tijd: 14.00 uur

Activiteit: studeren

Dag: donderdag

Tijd: 21.00 uur

Activiteit: dansen

Dag: dinsdag

Tijd: 08.00 uur

Activiteit: hardlopen

Dag: vrijdag

Tijd: 14.00 uur

Activiteit: studeren

Dag: woensdag

Tijd: 12.00 uur

Activiteit: koffie drinken

Dag: zaterdag

Tijd: 10.00 uur 

Activiteit: voetballen

Dag: zondag

Tijd: 11.00 uur 

Activiteit: een boek lezen

12
a)
Groep 1: kij-ken, slui-ten, schrij-ven, groe-ten; vrou-wen, lij-nen, boe-ken  
Groep 2: wer-ken, bok-sen,drin-ken, fiet-sen; klan-ken, lan-den, woor-den 
Groep 3: spel-len, zwem-men, mis-sen, bel-len; zus-sen, man-nen, let-ters 
Groep 4: wo-nen, ma-ken, le-zen, he-ten; ta-len, na-men, we-ken

b)
Groep 1: kijken, vrouwen, groepen, huizen, kiezen, krijgen, zoeken 
Groep 2: werken, klanken, helpen, punten, splitsen, sporten, vormen
Groep 3: spellen, zussen, klokken, lessen, tellen, zeggen, zinnen 
Groep 4: wonen, talen, horen, scholen, spreken, vragen, weten 
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Hoofdstuk 5 – Zullen we even overleggen? 

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

2 
1. het overleg 
2. de agenda 
3. druk 
4. vrij 
5. de vergaderruimte

3 
c) 
ik kan, moet, mag, wil, zal, ga
kun je, ga je
het mag, gaat
we kunnen, mogen, willen, zullen, gaan
jullie kunnen, mogen, willen, zullen, gaan
ze kunnen, mogen, willen, zullen, gaan
 
d) 
hoofdzin met 2 verba: subject – 1e verbum – rest – 2e verbum – . 
vraagzin met 2 verba: 1e verbum – subject – rest – 2e verbum – ?

e)
1. moet, maken.
2. kan, komen.
3. Zal, komen?
4. Zullen, gaan?
5. Ga, werken?

6 
a)
1. wil
2. kun
3. zullen
4. heb
5. kan
6. kan
7. zullen
8. zal

b) 
1. informeel
2. Ha / Hallo / Hoi
3. Groetjes / Groet
4. Op vrijdag(middag) om 14 uur.



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen tekstboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 17

Oplossingen tekstboek 1

7 
a)

xxx verbum subject rest

Volgende week heb ik wel tijd.

Maandag ben ik een dagje vrij;

(maar) op dinsdag, woensdag, donderdag en  
vrijdag 

werk ik .

(O,) dinsdag heb ik al een andere afspraak.

(Oké,) woensdag kan ik ook.

 
b)
1. Hij heeft op woensdag een afspraak. 
2. Ik ben volgende week vrij.
3. Mijn collega is om drie uur al vrij.
4. De docent heeft om half zes een vergadering.
5. Wij hebben op maandag en woensdag les.
6. Ik ga in het weekend naar mijn broer.

c) 
1. Op woensdag heeft hij een afspraak. 
2. Volgende week ben ik vrij.
3. Om drie uur is mijn collega al vrij.
4. Om half zes heeft de docent een vergadering.
5. Op maandag en woensdag hebben wij les.
6. In het weekend ga ik naar mijn broer.

b) 
Zullen we een afspraak maken? Ja, goed!
Zullen we naar het café gaan? Gezellig!
Zullen we maandag gaan? Maandag kan ik niet.
Oh, wat jammer! Kun je morgen? Nee, dan kan ik niet.
Kun je woensdag? Nee, dan kan ik ook niet.
Kun je volgende week donderdag? Ja, dan kan ik wel.
Hoe laat? Om 11 uur? Kun je ook later?
Om 12 uur? Kun je nog later?
Hoe laat kun jij? Ik kan pas om 2 uur.
Om 2 uur doen dan? Goed!
Dan zie ik je volgende week donderdag, om 2 uur. Tot dan!

10 
1. Nee, geen 
2. niet 
3. geen 
4. geen 
5. niet
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13
a)

|aa| |a|

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

b)

|ee| |e|

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

c)

|ie| |i|

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

d)

|oo| |o|

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

e)

|uu| |u|

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x
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Hoofdstuk 6 – Wat gaan we eten?

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

b)
1. de lente
2. de zomer
3. de herfst
4. de winter 

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

b)
1. het voorgerecht
2. de menukaart
3. het toetje
4. het hoofdgerecht
5. de tafel 
6. de ober
7. de rekening

3
a)

De ober Els of Franca

1. Een tafel voor twee personen, alstublieft. x

2. Alstublieft, de menukaart. x

3. Wilt u alvast iets drinken? x

4. Ik wil graag een rode wijn. x

5. Ik neem geen voorgerecht. x

6. Hebt u een keuze gemaakt? x

7. En voor mij de vis met groente, alstublieft. x

8. Eet smakelijk! x x

9. Heeft het gesmaakt? x

10. Het was heerlijk. x

11. Mogen we de rekening? x

12. Wilt u pinnen of contant betalen? x
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b)
1. = c
2. = a
3. = e
4. = b
5. = d

5
b)
Voorbeeldoplossing:
Ober: Goedenavond, meneer/mevrouw.
Jij: Hallo. Wij willen graag een tafel voor twee personen, alstublie ft.
(…)
Ober: Hebt u een keuze gemaakt?
Jij: Ja, ik wil graag een hamburger met frietjes.
Ober: En wat wilt u drinken?
Jij: Een witte wijn, alstublieft.
Ober: Oké, prima. Het komt eraan.
(…)
Ober: Heeft het gesmaakt?
Jij: Ja, het was heel lekker.
Ober: En wilt u ook een nagerecht?
Jij: Ja, ik wil graag de tiramisu.
Ober: Prima.
(…)
Jij: Mogen we de rekening?
Ober: Ja, natuurlijk. Een momentje. Ik zal u zo de rekening brengen.
Jij: Kan ik hier pinnen?
Ober: Ja, u kunt hier ook pinnen.
(…)
Ober: Nog een fijne avond en tot ziens!
Jij: Bedankt. Tot ziens!

6
1. het schoteltje
2. het lepeltje
3. de vork
4. het servet
5. het kopje
6. het glas
7. het mes
8. de lepel
9. het bord
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7
b)
Ober: Goedenavond, dames. Twee personen?
Els: Hallo. Ja, een tafel voor twee personen, alstublieft.
Ober: Hmm, daar zijn nog twee vrije tafels. Loopt u maar mee.
Ober: Alstublieft, de menukaart. Wilt u alvast iets drinken?
Els: Ik wil graag een rode wijn.
Franca: En voor mij een biertje, alstublieft.
Els: Hmm, wat ga ik bestellen? Even kijken. Nemen we ook een voorgerecht?
Franca:  Nee, ik houd niet zo van voorgerechten. Ik neem alleen een hoofdgerecht.  

En natuurlijk een toetje! De toetjes zijn heel lekker in dit restaurant.
Franca:  Ik neem als hoofdgerecht de biefstuk met frietjes en gegrilde paprika’s.  

En als toetje de sorbet met vers fruit.
Els: Lekker! Ik neem de vis met groente en ook de sorbet.
Franca: Ja, ik wil graag de biefstuk met gegrilde paprika’s.
Ober: Sorry, de paprika’s zijn op, dus u krijgt een salade. Is dat ook goed?
Franca: Oh, wat jammer. Oké, een salade is ook prima.
Ober: En hoe wilt u het vlees?
Els: Voor mij de vis met groente, alstublieft.
Ober: Wilt u ook een nagerecht?
Franca:  Ja, wij willen graag als nagerecht de sorbet met vers fruit.  

Oh, en graag nog een wijntje en een biertje.
Ober: Zo, de vis met groente. En de biefstuk. Alstublieft. Eet smakelijk!
Els: Ja, het was heel lekker. We willen graag betalen. Mogen we de rekening?
Ober: Natuurlijk. Een momentje. Ik breng u zo de rekening.
Ober: Alstublieft, de rekening. Wilt u pinnen of contant betalen?
Ober: Dank u wel. Nog een fijne avond en tot ziens.
Franca: Fijne avond.

c)

singularis pluralis

tafel
menukaart
wijn
biertje
voorgerecht
hoofdgerecht
toetje
restaurant
idee
biefstuk
sorbet
fruit
vis
groente
keuze
salade
vlees
nagerecht
wijntje
rekening
momentje
avond

dames
personen
tafels
voorgerechten
toetjes
frietjes
paprika’s
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d) 
1. + ‘s
2. + s
3. + en

e)

singularis pluralis

1 de lepel de lepels

2 de vork de vorken

3 het bord de borden

4 het glas de glazen

5 het kopje de kopjes

6 het lepeltje de lepeltjes

7 het mes de messen

8 het schoteltje de schoteltjes

9 het servet de servetten

8
a)

Groep 1: Groep 2: Groep 3: 

de foto
de opa

de letter
het café
het drankje
de moeder
de computer
de regel

het antwoord
de cursist
de docent
het gerecht
de klant
de tijd

b)
1. de antwoorden
2. de cafés 
3. de computers 
4. de cursisten 
5. de docenten 
6. de drankjes 
7. de foto’s 
8. de gerechten
9. de klanten
10. de letters
11. de moeders
12. de opa’s
13. de regels
14. de tijden

c)
1. tafels
2. vorken
3. toetjes
4. kopjes
5. paprika’s
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12
a)
Het is een lange vocaal.

b)
1. lan- gesloten
2. man-  gesloten
3. na-  open
4. ta-  open
5. le-  open
6. spre-  open
7. wer-  gesloten
8. ho-  open
9. spor-  gesloten
10. wo-  open

c)

Lange vocaal
|aa|, |ee|, |oo|

Korte vocaal 
|a|, |e|, |o|

1. landen x

2. mannen x

3. namen x

4. talen x

5. leren x

6. spreken x

7. werken x

8. horen x

9. sporten x

10. wonen x

d)
1. lange
2. korte

14
1. open, |aa|
2. gesloten, |o|
3. gesloten, |e|
4. open, |ee|
5. open, |ee|
6. open, |oo|
7. gesloten, |i|
8. gesloten, |a|
9. gesloten, |a|
10. open, |uu|
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Hoofdstuk 7 – Aan de ontbijttafel 

1 
a) 
1. c)
2. a)
3. a)

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

2 
b) 
1. de cornflakes
2. de hagelslag 
3. de kaas 
4. het kopje koffie
5. het fruit
6. het ei
7. de jam
8. de boter
9. de thee
10. de honing
11. de vleeswaren 
12. de croissant
13. de peper 
14. het zout
15. de verse jus / het sinaasappelsap 
16. de melk
17. het sinaasappelsap / de verse jus 
18. de suiker

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

b)
1. negatief
2. positief
3. positief
4. positief
5. negatief
6. negatief
7. negatief
8. negatief
9. positief



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen tekstboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 25

Oplossingen tekstboek 1

4
a)

verbum positief negatief

houden + van + object Ik hou van verse jus. Ik hou niet van verse jus.

lusten + object Ik lust graag melk. Ik lust geen melk.

vinden + object + adjectief Ik vind croissantjes lekker. Ik vind croissantjes niet lekker.

Ik vind een broodje kaas heerlijk! Ik vind een broodje kaas vies.

b)
1. Ik vind thee lekker.
2. Hij vindt zijn werk leuk.
3. Ze vindt de pizza heerlijk.
4. Ik vind de oefening moeilijk.

c)
1. Vind je koffie niet lekker?
2. Vindt hij zijn werk niet leuk?
3. Vindt ze de pizza vies?
4. Vinden jullie de oefening moeilijk?

d)
1. Ik houd niet van melk.
2. Hij lust geen drop.
3. Ze houdt van pizza.
4. Het kind lust geen groente.

6 
a)

adjectief comparatief superlatief

groot groter het grootst(e)

vers verser het verst(e)

zoet zoeter het zoetst(e)

zout zouter het zoutst(e)

zacht zachter het zachtst(e)

vies viezer het viest(e)

warm warmer het warmst(e)

koud kouder het koudst(e)

adjectief adjectief+er adjectief+st(e)

b)

bitter bitterder het bitterst(e)

zuur zuurder het zuurst(e)

lekker lekkerder het lekkerst(e) 

laatste letter R adjectief+der  adjectief+st(e)

c) 

graag liever het liefst(e)

veel meer het meest(e)

weinig minder het minst(e)
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d)
1. gezelliger
2. mooier
3. lekkerder
4. moeilijker

e)
Voorbeeldoplossing
1. De man is ouder dan het kind.
2. Het kind is kleiner dan de man. 
3. De hamburger is lekkerder dan de paprika. 
4. De paprika is groter dan het broodje hamburger. 
5. De vrouw is kleiner dan de man. 
6. De man is mooier dan de vrouw. 
7. De jam is zoeter dan de jus. 
8. De croissant is lekkerder dan het eitje.
 
7 

de het

dichtbij deze dit

ver weg die dat

10
b)
zussen

c)
maak – houd – koop – loop – lust – vind – eet – leer – lees

d)
namen – smaken – lessen – plannen – talen – straten
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Hoofdstuk 8 – In de supermarkt

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

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

c)
1. -
2. gehakt
3. pastasaus
4. pasta
5. kaas
6. -
7. tomaten
8. courgettes
9. toetje 
10. appels
11. melk 
12. brood
13. -

2
a)
1. 50% korting
2. € 1,- korting
3. 1+1 gratis
4. 2 stuks 3 euro
5. 2e halve prijs

b)
1. het boodschappenlijstje
2. de folder 
3. gratis
4. de boodschappen 
5. de aanbieding

3
a)
Karina: Wat zullen we vanavond eten? Heb jij een idee?
Frank: Hm, nee. We kunnen in de folder kijken. Misschien heeft de supermarkt een mooie aanbieding.
Karina: Goed idee. Ik pak de folder even.
[…]
Frank: O kijk, de supermarkt heeft deze week veel acties. Kijk hier, twee voor de prijs van één!
Karina:  Ja, ha ha, meer kopen, minder betalen! Daar houd ik wel van!  

Kijk, de soepgroenten zijn in de aanbieding. Misschien kunnen we groentesoep maken?
Frank: Ja, dat kan, maar ik heb niet zo’n zin in groentesoep. Ik wil liever iets anders. 
Karina: Heb je een beter idee? Misschien hebben ze meer aanbiedingen.
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b)

adjectief comparatief superlatief

goed beter het best(e)

graag liever het liefst(e)

veel meer het meest(e)

weinig minder het minst(e)

5
a)

Heb je weinig tijd? Wil je een snel en simpel gerecht? Dan is deze pasta perfect!

Ingrediënten:
•	500 gram gehakt
•	500 milliliter pastasaus
•	200 gram pasta
•	3 tomaten
•	1 courgette
•	kaas
•	peper en zout

1. Kook de pasta in een pan met water.
2. Snijd de tomaten en de courgette.
3. Bak het gehakt in een pan met een beetje olijfolie.
4. Voeg peper en zout toe.
5. Voeg de tomaten en de courgette toe.
6. Bak de tomaten en de courgette nog twee minuten.
7. Voeg de pastasaus toe.
8. Roer de saus en wacht twee minuten.
9. Serveer de pasta met kaas.

Klaar! Eet smakelijk!

b)
1. Snijd
2. Kook
3. Bak
4. Voeg
5. Roer

6
a)
stam

b)
1. Maak een boodschappenlijstje.
2. Ga naar de supermarkt.
3. Pak een winkelwagentje.
4. Doe boodschappen.
5. Koop melk.
6. Ga naar de kassa.

9
a)
1. maar
2. want
3. dus
4. maar
5. want
6. en
7. of
8. want
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b)

subject verbum rest conjunctie subject verbum rest

hoofdzin conjunctie hoofdzin

11
a)
1. Frank en Karina zijn in de supermarkt.
2. 4 personen. (Frank, Karina, de medewerker en de caissière.)

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

12
a)
1. d
2. f
3. g
4. a
5. c
6. e
7. b

b)
1. de kassa
2. het bonnetje
3. het mandje
4. het winkelwagentje
5. afgeprijsd
6. het tasje
7. de zegeltjes
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Hoofdstuk 9 – Hoeveel kost het?

1
a)
1. waar
2. waar

b)
1. b
2. a

c)
1. a
2. b

d)
1. a
2. b

e)
1. waar
2. niet waar
3. niet waar

f)
1. € 17,30 – precies het bedrag
2.  € 5,80 – meer (ze geven meer; ze krijgen daarna wel wisselgeld terug, dus aan het einde klopt het bedrag 

precies)
3. € 9,95 – precies het bedrag
4. € 13,45 – meer (€ 20,-)
5. € 11,50 – minder (€ 11,20)

2
a)
1. cent
2. euro
3. briefje
4. kleingeld
5. pinapparaat
6. pinpas
7. contant
8. rekening
9. wisselgeld, kassa
10. bonnetje
11. gram
12. kilo
13. liter
14. duur
15. goedkoop

b)
1. één, twee, vijf, tien, twintig en vijftig cent, en van één en twee euro
2. vijf, tien, twintig, vijftig, honderd, tweehonderd en vijfhonderd
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3
a)
1. Klant
2. Verkoper
3. Verkoper
4. Klant
5. Verkoper
6. Klant
7. Verkoper
8. Klant
9. Verkoper
10. Klant
11. Verkoper
12. Klant
13. Klant
14. Verkoper
15. Verkoper
16. Klant
17. Verkoper
18. Klant
19. Verkoper
20. Klant
21. Klant
22. Verkoper

b)
1. Ik ben aan de beurt.
2. Ik wil graag vijf hamburgers en anderhalve kilo gehakt, alstublieft.
3. Nee, dank u. Hoeveel kost/is het?
4. Ja, mij graag.
5. Mag ik vier croissantjes, alstublieft?
6. Nee, ik wil ook graag één brood.
7. Hoeveel is/kost het?
8. Ik wil graag twee pizza’s met salami, alstublieft.
9. Hoe duur zijn de pizza’s eigenlijk?

d)
Dialoog 1: € 9,40 
Dialoog 2: € 3,70
Dialoog 3: € 4,95

5
1. b
2. d
3. c
4. f
5. e
6. g
7. h
8. a
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6 
a)
1. de aardappels/aardappelen
2. het brood, de broden
3. de citroenen
4. de groentes/groenten
5. de komkommers
6. het kruid
7. de paprika’s
8. de specerij
9. de tomaten
10. de uien
Deze woorden hebben geen pluralis: de knoflook, de rijst

7
a)
1. op papier
2. online

b)
Advertentie A
1. b
2. b
3. c

Advertentie B
1. b
2. a
3. a

8 
b)
1. de banken
2. de bedden
3. de bloezen
4. de broeken
5. de dozen
6. de jassen
7. de jurken
8. de kapstokken
9. de kasten
10. de klokken
11. de lampen
12. de rokken
13. de schoen
14. de stoelen
15. de tafels
16. de truien
17. de slipper
18. de sok



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen tekstboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 33

Oplossingen tekstboek 1

Hoofdstuk 10 – Een dag uit het leven van ...

1
a)
1. een werkdag
2. het weekend

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

c)
1. in het weekend
2. in het weekend
3. doordeweeks
4. doordeweeks
5. in het weekend

d)
1. later
2. meer
3. later
4. vaker
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2
a)

thema infinitief Interview deel:

routines Ik sta iedere dag om 7 uur op. opstaan 1

Ik douch dan heel snel. douchen 1

Ik ontbijt met muesli. ontbijten 1

werk Ik werk de hele week. werken 2

Ik doe mijn computer aan. aandoen 1

Ik zit achter de balie. zitten 1

Ik beantwoord alle mails van klanten. beantwoorden 1

Ik noteer nieuwe afspraken. noteren 1

huishou-
den

Ik doe het huishouden. doen 2

Ik ruim meestal eerst het huis op en 
ik maak schoon.

opruimen, 
schoonmaken 

2

Ik doe op zaterdagochtend de boodschappen. doen 2

Ik koop een paar broodjes. kopen 2

Ik kook ’s avonds het avondeten. koken 2

vrije tijd Ik heb een hobby. -

Ik lees graag de krant. lezen 2

Ik doe aan fitness. doen 2

Ik sport altijd samen met mijn buurvrouw Lina. sporten 2

Ik speel piano. pianospelen / 
piano spelen

2

Ik ga ’s avonds naar de bioscoop. gaan 2

Ik kijk thuis een serie op Netflix. televisiekijken 2

b)
1. opstaan
2. douchen
3. ontbijten
4. de papieren krant lezen
5. het online nieuws lezen
6. het huishouden doen
7. boodschappen doen
8. koken

4
a)
1. soms
2. altijd
3. meestal
4. nooit
5. vaak

b)
nooit – soms – vaak – meestal – altijd 
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c)
1. vaak
2. meestal
3. soms
4. altijd
5. nooit

5
a)
1. C
2. B
3. A
4. E
5. D

b)

begin eerst

midden dan , daarna , vervolgens

eind tot slot, ten slotte

6
a)

subject verbum adverbium (tijd) rest

1. Ik doe eerst mijn computer aan.

2. Ik eet daarna een broodje en wat salade.

3. Ik zit vervolgens de rest van de middag achter de balie.

4. Ik controleer tot slot de agenda’s van de managers.

b)

adverbium (tijd) verbum subject rest

1. Eerst doe ik mijn computer aan.

2. Daarna eet ik een broodje en wat salade.

3. Vervolgens zit ik de rest van de dag achter de balie.

4. Tot slot controleer ik de agenda’s van de managers.

10
b)

be-…. ge-…. ….-e …-el …-er ….-je

bedrijf gesprek goede appel bakker biertje

bedankt getal kleine cirkel jammer broodje

begin getrouwd oude dubbel moeder groepje

beroep gewicht groente lepel nummer kopje

betaal gezin code tafel vader plaatje
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11
1. donderdag
2. zaterdag
3. oktober
4. november
5. ander
6. andere
7. routine
8. gewoonte
9. geboortedatum
10. doordeweeks
11. nagerecht
12. woordenboek
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Hoofdstuk 11 – Een familiefeestje

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

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

2
a)
schoonmaken
koken 
(een kopje) koffie drinken
studeren
televisiekijken
koken
(samen) eten

b)
1. schoonmaken
2. (een kopje) koffie drinken
3. (eten) koken
4. (samen) eten
5. studeren

3
a)

Wat ben je aan het doen? Wat ga je doen?

Ik ben aan het schoonmaken. Ik ga schoonmaken.

Ik ben aan het koken. Ik ga koken.

Ik ben een kopje koffie aan het drinken. Ik ga een kopje koffie drinken.

Ik ben huiswerk aan het maken. Ik ga huiswerk maken.

Ik ben televisie aan het kijken. Ik ga televisie kijken.

Carlijn en ik zijn samen aan het eten. Carlijn en ik gaan samen eten.

b)

nu = op dit moment straks = later

ik ben aan het sporten
we zijn aan het sporten

ik ga sporten
we gaan sporten
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5
a)

nu straks

1. studeren Ik ben aan het studeren. Ik ga studeren.

2. sporten Ik ben aan het sporten. Ik ga sporten.

3. lezen Ik ben aan het lezen. Ik ga lezen.

4. schrijven Ik ben aan het schrijven. Ik ga schrijven.

5. ontbijten Ik ben aan het ontbijten. Ik ga ontbijten.

b)
1. Hij gaat straks sporten. / Straks gaat hij sporten.
2. Ik ben nu aan het ontbijten. / Nu ben ik aan het ontbijten.
3. Hij is nu televisie aan het kijken. / Nu is hij televisie aan het kijken.
4. Ze is boodschappen aan het doen.
5. Ze gaan straks boodschappen doen. / Straks gaan ze boodschappen doen.

8
b)
1. waar
2. waar
3. niet waar
4. niet waar
5. waar
6. waar

c)
1. Henk is getrouwd.
2. Stefanie woont samen.
3. Theo is gescheiden; hij is single. / Theo is single; hij is gescheiden.

9
b)
Arend: de opa
Marie: de oma
Johan: de vader
Ina: de moeder
Theo: de oom 
Henk: de oom 
Marga: de tante
Tom: de broer
Max: het neefje
Carlijn: de vriendin
Fleur: de nicht
David: de neef 
Stefanie: de nicht / het nichtje
Ilonka: de vriendin van Stefanie
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c)

de mannen de vrouwen

2 generaties boven mij  de opa de oma

1 generatie boven mij  de vader de moeder

de oom de tante

mijn generatie  de neef / het neefje de nicht / het nichtje

de vriend de vriendin

1 generatie onder mij  de neef / het neefje de nicht / het nichtje

10
a)
1. Theo
2. Fabian
3. Max
4. Henk
5. Marga
6. Fleur
7. David
8. Arend

b)
1. de bril
2. de krullen
3. de ogen
4. blond haar
5. kaal
6. de snor
7. de baard
8. donker haar

11
a)

pronomen per-
sonale subject

possessief prono-
men

singularis ik mijn

je / jij je / jouw

u uw

hij zijn

ze / zij haar

het zijn

pluralis we / wij ons, onze

jullie jullie

ze / zij hun

b)
Mijn familie is groot.
Onze familie is groot. 
Zijn familie is groot.
Haar familie is groot.
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13
a)
1. boe-ken
2. cho-co-la
3. do-cent
4. in-sti-tuut
5. in-tro-du-ce-ren
6. Ne-der-land
7. ver-ga-de-ring
8. za-ter-dag-och-tend

c)

1. helaas
2. ontbijt
3. tante
4. vrienden
5. vriendin
6. boodschappen
7. familie
8. gezellig
9. huishouden
10. lettergreep
11. activiteit
12. biologie
13. psychologie
14. televisie
15. vanavond
16. familieleden
17. kleinkinderen
18. secretaresse
19. telefoongesprek
20. verjaardagsfeest
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Hoofdstuk 12 – Onderweg

1
a)
1. a)
2. c)
3. donderdag 10 mei, om ongeveer 15 uur, in kamer 4.05

b)
1. a)
2. b)

2
a)
1. de trein
2. de fiets
3. de auto
4. het vliegtuig
5. de metro
6. de tram
7. de bus
8. de boot

b)
1. het station
2. de halte
3. de weg
4. het spoor 
5. de parkeerplaats
6. de fietsenstalling
7. het vliegveld

c)
1. Ik neem …
2. Ik pak …
3. Ik ga/kom met …
4. Ik ga/kom op …
5. Ik ga/kom te voet.
6. Ik ga/kom lopend.

3 
1. links
2. rechtdoor
3. rechts
4. ver
5. dichtbij
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5
a)
1. nee
2. nee

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

6
a)
1. de verdieping
2. de deur
3. de lift
4. de trap
5. de begane grond

b)
6e = zesde
7e = zevende
9e = negende
10e = tiende
14e = veertiende
15e = vijftiende
16e = zestiende
17e = zeventiende
18e = achttiende
19e = negentiende
40e = veertigste
50e = vijftigste
60e = zestigste
70e = zeventigste
80e = tachtigste 
90e = negentigste

c)
1. derde
2. vijfde
3. tweede
4. zesde
5. vierde
6. eerste
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8
a)  -

b)
1. Eerst ga je rechtdoor.
2. Daarna ga je naar links.
3. Dan neem je de eerste straat links.
4. Vervolgens neem je de tweede straat rechts.
5. Tot slot ga je naar links.

c)
1. Ga eerst rechtdoor.
2. Ga daarna naar links.
3. Neem dan de eerste straat links.
4. Neem vervolgens de tweede straat rechts.
5. Ga tot slot naar links.

d)  
na

9
b) 
1. b
2. a
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Hoofdstuk 13 – Bij de dokter

1
a)
1. nee
2. ja
3. nee
4. nee

b)
1. de huisarts
2. de klacht
3. de reden
4. het spreekuur
5. noteren

2
a)
1. b
2. a
3. b
4. b
5. a
6. b

b)
A. Telefoongesprek 3
B. Telefoongesprek 1
C. Telefoongesprek 2

c)

Jasper Donkers Lex Hermans Anita de Boer

1. hoofdpijn x x

2. koorts x

3. last van de keel x

4. pijn aan de knie x

5. spierpijn x

6. moe x

7. misselijk x

8. verkouden x
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3
het oor, de oren 
het hoofd
het oog, de ogen
de nek
de neus
de schouder, de schouders
de mond
de rug
de arm, de armen
de hand, de handen
de buik
de vinger, de vingers
de knie, de knieën
het been, de benen
de teen, de tenen
de voet, de voeten

4
a)
1. moe
2. misselijk
3. verkouden
4. griep
5. koorts
6. keelpijn

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

b)
1. pijn
2. zitten
3. knieën
4. rechts
5. voelen aan
6. zitten
7. dagen 
8. kan
9. kunt
10. pijnstillers
11. het beste
12. Sterkte

6
a)
1. Hij kan het beste niet te veel bewegen.
2. U kunt hem het beste deze week even naar school brengen.
3. Je kunt het beste een beetje rust houden.
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7
a)

1. Ik heb nog niks gegeten.  hebben + eten

2. Ik heb alleen een beetje water gedronken.  hebben + drinken

3. We hebben een afspraak gemaakt.  hebben + maken

4. Hebt u nog niet eerder deze hoofdpijn gehad?  hebben + hebben

5. Ik heb deze week ook erg slecht geslapen.  hebben + slapen

6. Hij heeft in het weekend gewerkt.  hebben + werken

7. En hebt u al een paracetamol genomen?  hebben + nemen

8. Dat heb je heel goed gedaan!  hebben + doen

9. Ik ben naar mijn werk gegaan.  zijn + gaan

10. Jasper is gisteren van zijn fiets gevallen.  zijn + vallen

c)
1. verleden
2. heden
3. verleden
4. heden
5. verleden
6. verleden
7. heden
8. verleden

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

b)

Hoe lang hebt u deze klachten al? Sinds donderdag.
Nog niet zo lang. Pas twee dagen.
Al een week.

Waar hebt u precies pijn? Overal. In mijn hele lichaam.
Hier. Ik heb last van mijn knie.

Hoe hoog was uw koorts? Vanmorgen was het 39 graden.

Hebt u nog andere klachten? Nee, ik heb alleen hoofdpijn.
Ja, ik ben ook misselijk.

c)
1. c
2. a
3. b
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10 
c)
1. verschillend
2. hetzelfde
3. verschillend
4. verschillend
5. hetzelfde
6. verschillend

7. verschillend
8. hetzelfde
9. verschillend
10. verschillend
11. hetzelfde
12. hetzelfde

13. verschillend
14. verschillend
15. hetzelfde
16. verschillend
17. hetzelfde
18. verschillend
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Hoofdstuk 14 – Op het gemeentehuis

1
1. Verhuizing
2. Trouwen
3. Paspoort en identiteitskaart
4. Geboorte
5. Overlijden

2
a)
1. de bruiloft / het huwelijk
2. de bruiloft / het huwelijk
3. de dood / het overlijden
4. de dood / het overlijden
5. de verhuizing
6. de scheiding
7. het paspoort / het reisdocument
8. het paspoort / het reisdocument
9. de geboorte

b)
1. trouwen
2. overlijden
3. geboren worden
4. trouwen
5. overlijden
6. scheiden
7. verhuizen

c)

verleden toekomst

De baby is geboren. De baby wordt waarschijnlijk morgen geboren.

Mijn jongste zus is getrouwd. Mijn oudste zus gaat in juni trouwen. / Ze trouwt in juni.

Mijn neef is vorige week verhuisd. Mijn nicht gaat volgende week ook verhuizen.

Mijn oom en tante zijn gescheiden. Mijn andere oom en tante gaan ook scheiden.

Mijn opa is overleden. Mijn oma is heel ziek, zij gaat binnenkort misschien ook overlij-
den.

d)
1. verhuizen
2. trouwen
3. aanvragen
4. geboren, verjaardag
5. scheiden
6. overleden

3
a)
A intensief
B extensief
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b)
Voorbeeldoplossing:
Het rooster van de taalcursus, de vertrektijden van de bus, de bijsluiter van medicijnen, de reclamefolder 
van de supermarkt, de openingstijden van een winkel, etc.

4
Oplossing bij het voorbeeld
1. om 12.04 uur.
2. 7 minuten.
3. 1 keer.
4. om 13.30 uur.

5 
a) 

1. u
2. hem
3. hen
4. haar
5. me
6. ons
7. jullie
8. je

b)
ik – mijn – me / mij
je / jij – je / jouw – je / jou
u – uw – u
hij – zijn – hem
ze / zij – haar – haar 
het – x – het 
we / wij – ons, onze – ons 
jullie – jullie – jullie 
ze / zij – hun – hen / hun / ze 

c)
1. blauw = pronomen subject
2. oranje = possessief pronomen 
3. groen = pronomen object

d)
Pronomen subject:  ze (singularis) (2x), ik (3x), hij, ze (pluralis) (3x), we
Pronomen object:  me, haar, hem, mij, hen
Possessief pronomen:  mijn, hun (2x), onze

6
a) 
Martin wil zijn paspoort vernieuwen.

c)
1. zijn oude paspoort / het oude paspoort van Martin
2. donderdag 4 november
3. tussen 13.00 en 16.45 uur
4. € 65,30
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d)
1. nummertje
2. zitten, beurt
3. wat, doen
4. nieuw paspoort
5. moet

7
a)
1. A
2. B
3. A

b)
1. omdat
2. terwijl
3. als

c) 
1. moet, ophalen, heb
2. gaat, wil, aangeven
3. ga, volgen, verhuis
4. bestelt, kan, koken
5. nemen, pakken
6. sluiten, moet, komen
7. schrijft, bel

A  1, 2, 5, 6
B  3, 4, 7

d)
Na de conjuncties dus, en, maar, of, want komt een hoofdzin.
Na de conjuncties als, omdat, terwijl komt een bijzin.

9
b) 
1. hetzelfde
2. verschillend
3. verschillend
4. hetzelfde
5. verschillend
6. hetzelfde
7. verschillend
8. hetzelfde
9. hetzelfde
10. verschillend
11. hetzelfde
12. verschillend



Contact! – nieuw 1 – Oplossingen tekstboek © Intertaal, Almere / Antwerpen, 2019
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. 51

Oplossingen tekstboek 1

Hoofdstuk 15 – Feestje!

1
a)
1. Ze is jarig (op 17 augustus).
2. op 30 augustus
3. vanaf acht uur

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

c)
1. vieren
2. geven / vieren
3. zijn
4. zijn
5. worden
6. houden
7. zijn
8. zorgen 

2
a)
Hopelijk wordt het lekker weer en een zonnige dag! 
Ik houd het feestje alleen in de tuin als het lekker warm is. 
Als het regent of als het koud wordt, gaan we naar binnen.

b)

gisteren/net vandaag/nu morgen/straks

Het was warm. Het is warm. Het wordt warm.

Het was koud. Het is koud. Het wordt koud.

Het was zonnig. Het is zonnig. Het wordt zonnig.

Het was bewolkt. Het is bewolkt. Het wordt bewolkt.

Het heeft geregend.

| t heeft g -ree-g nt|

Het regent.

| t ree-g nt|

Het gaat regenen.

| t gaat ree-g -n |

c) 
Voorbeeldoplossing:
Vandaag regent het en het is koud.
Hopelijk wordt het morgen warm en zonnig.

4
a)
1. A, met Eva
2. B, zonder Eva
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b)
1. bent 
2. op
3. viert
4. zin
5. zorgen
6. vakantie
7. drankje
8. feestje
9. voor
10. in
11. mee
12. graag

c)
komt: Celia, Johan, Kiki, Lieke, Nique, Robert, Sabia
komt niet: Jonna, Ronnie, Sanne
komt misschien: Christian, Dexter

d)
1. Nique
2. Johan, Nique, Sabia
3. Robert, Celia
4. Nique

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

b)
1. de meubels
2. de sieraden
3. de kleding en de accessoires

6
a)
1. iets
2. iemand
3. ergens

b)

+ -

ding iets niets

persoon iemand niemand

plaats ergens nergens
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7
1. a
2. f
3. b
4. c
5. e
6. d

8
a)

… verbum subject rest

b)
1. Ze houdt volgens mij heel veel van sieraden.
2. Eva leest volgens mij geen boeken.
3. Ze leest volgens haar huisgenoot drie boeken per week.
4. Het wordt hopelijk lekker weer.
5. Ze komen hopelijk op 30 augustus!
6. Het feestje is bij mooi weer buiten.
7. Het feestje is bij regen binnen.

c)
1. Volgens mij komt Jonna niet naar het feest.
2. Volgens Eva wordt het mooi weer.
3. Hopelijk gaat het niet regenen. 
4. Hopelijk kan iedereen naar het feest komen.
5. Bij warm weer zorg ik voor koude drankjes.

10
a)
1. ja
2. ja
3. ja
4. nee
5. Proost!

b)
1. eng
2. het bonnetje
3. ruilen
4. het cadeautje

c)
1. speecht
2. geeft
3. krijgt
4. vindt
5. ruilen
6. uitbrengen 
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11
Wens (kort) Wens (lang)
Gefeliciteerd!  Gefeliciteerd met je verjaardag!
Gefeliciteerd! Gefeliciteerd met je diploma!
Gefeliciteerd!  Gefeliciteerd met je nieuwe huis!
Gefeliciteerd!  Gefeliciteerd met je nieuwe baan!
Gefeliciteerd!  Gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Gefeliciteerd!  Gefeliciteerd met jullie zoon/dochter!
Gecondoleerd. Gecondoleerd met het overlijden van je moeder.
Succes! Veel succes! Doe je best!
Beterschap! Hopelijk ben je snel beter!
Sterkte! Ik wens je veel sterkte!
Fijne vakantie!  Fijne vakantie! Veel plezier!
Proost!  Laten we proosten op Yuna. Proost! Op Yuna!

12
a)  
1. beterschap be-ter-schap
2. diploma di-plo-ma
3. gecondoleerd ge-con-do-leerd
4. gefeliciteerd ge-fe-li-ci-teerd
5. huwelijk hu-we-lijk
6. overlijden o-ver-lij-den
7. sterkte sterk-te
8. vakantie va-kan-tie
9. verjaardag ver-jaar-dag

c)
1. beterschap ee, ә
2. diploma
3. gecondoleerd ә , ee
4. gefeliciteerd ә , ee, ee
5. huwelijk ә  (en –lijk is ook een ә !)
6. overlijden ә , ә 
7. sterkte è, ә 
8. vakantie
9. verjaardag è

d) 
Voorbeeldoplossing werkblad cursist A:
1. Gefeliciteerd (met je diploma)!
2. Gefeliciteerd (met je verjaardag)!
3. Beterschap!
4. Fijne vakantie!
5. Gefeliciteerd (met je huwelijk)!
6. Gefeliciteerd (met je zoon)!
7. Gefeliciteerd (met je nieuwe werk)!
8. Veel succes! / Sterkte!
9. Sterkte!
10. Gecondoleerd (met het overlijden van je oma).
11. Ja, proost!
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Voorbeeldoplossing werkblad cursist B:
1. Beterschap!
2. Veel succes! / Sterkte!
3. Gefeliciteerd (met je huwelijk)!
4. Gecondoleerd (met het overlijden van je opa).
5. Gefeliciteerd (met je dochter)!
6. Sterkte!
7. Gefeliciteerd (met je nieuwe huis)!
8. Gefeliciteerd (met je diploma)!
9. (Nog) gefeliciteerd (met je verjaardag)!
10. Fijne vakantie! Veel plezier!
11. Ja, proost!


