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Compréhension à la lecture 

Voici l’horaire de Samira. Complète-le avec l’information dans le texte. 

 Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.25u 
 

     

9.15u 
 

     

Speeltijd 
 

     

10.20u 
 

     

11.10u 
 

     

Middagpauze 
 

     

12.50u 
 

     

13.40u 
 

     

Speeltijd 
 

     

14.45u 
 

     

1. Mevrouw Simpson is de lerares Engels 

2. Samira heeft Praktijk met juffrouw Cicerone op maandag voor de middagpauze, op dinsdagmorgen 

na de speeltijd, op het eerste uur van de donderdag en op het laatste uur van de vrijdag. 

3. Mevrouw Simpson geeft les in de klas van Samira op het vijfde uur van de maandag en op het 

derde uur van de woensdag. 

4. Mevrouw Judas is de lerares godsdienst. Wat een rare naam hé! 

5. Meneer Van Gogh is de leraar Plastische Opvoeding. Hij geeft les op donderdagmorgen. 

6. Mevrouw Newton geeft 3 uur wetenschappen per week : op maandagmorgen voor de speeltijd, op 

woensdag op het eerste uur en op donderdag na Plastische Opvoeding. 

7. Mevrouw Judas komt op het zesde uur van de dinsdag en na praktijk op donderdag. 

8. Juffrouw Vondel geeft Nederlands, natuurlijk. Samira heeft Nederlands voor Praktijk op maandag, 

op woensdag na wetenschappen en op vrijdagmorgen. 

9. Mevrouw Taalles is lerares wiskunde. Ze komt in de klas van Samira op het laatste uur op 

maandag, op het laatste uur dinsdagmorgen, op donderdag net na de middagpauze en op het vierde 

uur vrijdag. 

10. Mevrouw Clijsters is lerares Lichamelijke Opvoeding. Ze geeft L.O. op woensdag en op vrijdag na 

wiskunde. 

11. Meneer Volteer geeft Frans op maandagmorgen, op het laatste uur van de dinsdag, op donderdag 

na wiskunde en op vrijdagmorgen voor de speeltijd. 

12. Meneer Stephenson is de leraar geschiedenis. Hij geeft les op vrijdag tussen Frans en wiskunde. 



13. mevrouw Vivaldi geeft haar les Muzikale Opvoeding op dinsdagmorgen op het eerste uur. 

14. Mevrouw Copernic geeft aardrijkskunde op maandag, dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag. 

15. Samira heeft ook één uur studie op dinsdagnamiddag. 

 

 

Complète le texte avec le mot qui convient le mieux pour que ta phrase ait un sens 

logique (en néerlandais). 

 

Voiture - Changer de train – Quai – Billet – Voie - Train omnibus – Hall – Retard - Direct 

 

 

Vandaag gaat Ina met de trein naar Brussel.  Aan het loket koopt ze een 

……………………………….. 

De loketten bevinden zich in de ……………………………….. 

 

De trein naar Brussel loopt binnen op  ……………………….. . Dus gaat Ina naar 

 ………………….7. 

Daar staan heel veel mensen op de trein te wachten.  

Dan hoort Ina een stem : « De trein met ………………………….. Brussel heeft een  

………………………….  

van ongeveer 15 minuten. » 

Gelukkig moet Ina niet in Gent ……………………………….. :  de trein naar Brussel is een  

………………………… trein. 

Vorige week zat ze op een …………………………………., die stopte in elk station ! 

Ah, daar is de trein eindelijk. Vlug stapt Ina in. De trein zit bijna vol.  

Ze vindt een plaats in het tweede ………………………….. 

 

 

 

µ 

 

 

 



Oefening (op TBI maken) 

Patiënt 
Goedemorgen mevrouw, ik heb een ………………………… met dokter 

Meeuwsen. 

Secretaresse 
Mag ik uw ………………………… en paspoort aub? 

Patiënt 
Alstublieft. 

Secretaresse 
Meneer Verstraete Pieter, Smedenstraat 2 in Ingelmunster? 

Patiënt 
…………………………. 

Secretaresse 
Wat is uw ………………………… en geboorteplaats? 

Patiënt 
17 juli 1967, Roeselare. 

Secretaresse 
Mag ik uw …………………………? 

Patiënt 
0479/ 19 26 35 

Secretaresse 
Wie is uw huisarts? 

Patiënt 
………………………… Vanseveren Jean-Claude. 

Secretaresse 
Hoe ………………………… heeft u een afspraak met dokter Meeuwsen? 

Patiënt 
Om 14u30. 

Secretaresse 
U bent nu aangemeld. U kan wachten in de ………………………… op de 

dienst orthopedagogie. 

Patiënt 
Kunt u me zeggen op welke ………………………… het is? 

Secretaresse 
De dienst orthopedagogie is op de tweede verdieping. Je volgt de gele 

lijnen op de grond tot aan de …………………………  . Daar vindt u 

pijltjes. 

Patiënt 
Hartelijk bedankt. 

Secretaresse xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" 

/>…………………………. 

Patiënt 
Prettige dag en tot ziens. 

  
 

 

 



 

Choisis de la liste ci-dessous et complète le texte. 

 

Eetzaal – moeilijk - gaat – toilet - lessenrooster – leraarskamer – wiskunde – vierde – tijd – 

middagpauze – geschiedenis – leren – speelplaats - vuilnisbak 

 

 

 

Wat moet ik studeren ? Kijk in je agenda. 

Wat doe je tijdens de …………………………………………………?  

Dan eet ik mijn lunch,  die eet ik in de ……………………………………… 

Welk vak hebben we het derde uur ? Kijk op je …………………………………………….. 

Ik wil met een leraar spreken, dan ga ik naar de …………………………………………. 

Tijdens de pauze staan de leerlingen op de ……………………………………………… 

Wat ……………………………………..jullie tijdens die les ? 

Biologie vind ik soms zo ………………………………..!  We hebben dat vak op het 

…………………………………..uur van de dag. 

Daar ……………………………de bel. Het is ………………………….om te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bezittelijke voornaamwoorden  (pronoms possessifs) 

 

Ik :   mijn 

Ik heb mijn boek 

 

Je:   je, jouw 

Ik heb je/jouw boek 

 

Hij/zij :  zijn/haar 

Ik heb zijn boek. Ik heb haar boek. 

 

Wij :   ons/onze 

Ik heb ons boek. Ik he bonze boeken. 

 

Jullie:  jullie 

Ik heb jullie boek. 

 

Zij:   hun 

Ik heb hun boeken. 

 

 

 


