Néerlandais: 2B
Date : 25 mai 2020
Objet : correctif + exercices supplémentaires
Chers élèves,
J’espère que vous allez tous bien ! Vous trouverez ci-dessous le correctif des
exercices du 10 mai.
Puisque les cours reprendront cette semaine, nous travaillerons essentiellement en
classe mais il se pourrait que vous trouviez quelques exercices supplémentaires sur le
site de l’école.

CORRECTIF
Conjugue les verbes entre parenthèses à l’OTT.
• Ik schrijf (schrijven) een verjaardagskaart.
• Hij werkt (werken) in een restaurant.
• Erik lacht (lachen) altijd.
• We voetballen (voetballen) op de speelplaats.
• Ze hebben/heeft (hebben) veel vrienden.
• Lena en Paul komen (komen) met hun moeder.
• Wat zeg je (zeggen) ?
• We houden (houden) van zwemmen.
• De kat ligt (liggen) op het bed.
• Ik leer (leren) Frans op school.

• Wat doen/doet (doen) ze graag ?
• Je kijkt (kijken) TV.
• Emma gaat (gaan) te voet naar school.
• Jullie volgen (volgen) de weg.
• Het is (zijn) mijn hond.

Conjugue les verbes entre parenthèses à l’OTT

Hoi Maarten,
Hoe gaat (gaan) het met jou? Ik vertel (vertellen) je even hoe
een week bij mij verloopt.
Elke dag sta ik om 7.00 op (opstaan) om 7.00. Eerst
ontbijt (ontbijten) ik met twee boterhammen en een kopje
chocolademelk. Daarna neem (nemen) ik een douche,
poets (poetsen) ik mijn tanden, en kleed ik me aan (zich aankleden) .
De school begint (beginnen) om 8.20, ik vertrek
(vertrekken) dus om 8.00. Ik ga (gaan) met de bus
naar school. De lessen stoppen (stoppen) om 12.45.
Ik eet (eten) in de refter en dan praat (praten) ik
met mijn vrienden. Om 13.35 gaan (teruggaan) we naar onze klas terug
en we werken (werken) tot 15.15.
Na de school maak (maken) ik mijn huiswerk.
Op dinsdag heb (hebben) ik basketbaltraining,
op woensdag ga (gaan) ik met mijn broer zwemmen en
op vrijdag komt (komen) mijn beste vriend bij me thuis.
Hij heet (heten) Peter. Hij is (zijn) dol
op computerspelletjes en muziek.
En jij ? Wat doe (doen) je door de week ?
Hoe laat begint (beginnen) de school ? Hoe ga (gaan) je
naar school ? Met de bus ? Heb (Hebben) je een
beste vriend ? Hoe heet (heten) hij ?
Tot ziens,

Fred

Recopie les mots dans l’ordre correct pour former des phrases
(VTT)
• voetbal – Eric – op zaterdag – gespeeld – heeft.
Op zaterdag heeft Eric voetbal gespeeld.
• zijn boek - heeft – gelezen – Karl - .
Karl heeft zijn boek gelezen.
• mijn lessen - . - heb - ik - gisteren – gestudeerd
Gisteren heb ik mijn lessen gestudeerd.
• heeft – een appeltaart – gebakken – Mijn moeder - .
Mijn moeder heeft een appeltaart gebakken.
• goed - ? - hebben -geslapen – jullie
Hebben jullie goed geslapen ?
• je blad - gegeven – heb – aan je lerares – je - ?
Heb je je blad aan je lerares gegeven ?
• je – gedaan – je - huiswerk – hebt.
Je hebt je huiswerk gemaakt.
• is – gefietst - haar vader – naar het centrum - ?
Is haar vader naar het centrum gefietst ?
• een mooie vakantie - geweest - het - is - .
Het is een mooie vakantie geweest.
• ik - Frans - gesproken - gisteren -- veel - heb - .
Gisteren heb ik veel Frans gesproken.
• boodschappen - gedaan - ze - hebben - . Ze hebben boodschappen gedaan.

•

Conjugue les verbes entre parenthèses au VTT
• Wie heeft de bus gemist (missen)
• Ben je al naar Nederland geweest (zijn)
• Wie ..................................... de bus ..................................................................? (missen)
• Ik heb de hele avond TV gekeken (kijken)
• ..................................... je al naar Nederland ..................................................................?
• In het restaurant hebben ze lekker gegeten (eten).
(zijn)
• Mijn tante en mijn mama hebben veel gereisd (reizen)
• Ik ..................................... de hele avond TV ..................................................................?.
• De kinderen zijn rond drie uur aangekomen (aankomen)
(kijken)
• Om drie uur ben ik met de trein vertrokken (vertrekken).
• In het restaurant ..................................... ze lekker ..................................................................(eten).
• Vanmorgen heb ik door het park gelopen (lopen)
• Mijn tante en mijn mama ........................... veel ................................................... (reizen)
• De• agenten
hebben
de dieven gevonden.(vinden)
De kinderen
.....................................
rond drie uur ...................................................................
• Met
wie hebben jullie gepraat (praten)
(aankomen)
• Ze zijn vroeg opgestaan.
• Om drie uur ..................................... ik met de trein ..........................................................
• Hij is zijn boek vergeten.
(vertrekken)
• Ik heb je niets gevraagd (vragen).
• Vanmorgen ............................ ik door het park ..................................................... (lopen)
• We zijn tot het einde gebleven (blijven)
• Je•hebt
niet op mijn
vraag geantwoord
De agenten
.....................................
de dieven(antwoorden)
.........................................(vinden)
• Mijn
zusjewie
heeft
buikpijn gehad
• Met
.....................................
jullie (hebben)
..........................................................? (praten)
• Gisteren
zijn papa envroeg
ik naar
Oostende gegaan (gaan)
• Ze .....................................
..................................................................
.
• We
naar de radio
geluisterd.
(luisteren)
• hebben
Hij .....................................
zijn boek
.................................................................
.
• Wie
heeft
die brief geschreven
(schrijven)
• Ik
.....................................
je niets ..................................................................
. (vragen).
• Ik•heb
in de gang
gezien
. (zien)
Weniemand
.....................................
tot het
einde
................................................................... (blijven)
• Gisteren
is hij twintigniet
jaarop
geworden.
• Je .....................................
mijn vraag(worden)
...................................................................(antwoorden)
• Hij• isMijn
laat zusje
vertrokken.
(vertrekken)
.....................................
buikpijn ...................................................................(hebben)

1)

CA : Berichtjes op de voicemail (page 145 KENDOE2)

Ecoutez les messages en scannant le code QR 46 avec votre gsm.

2)

CA : Speel met woorden (page 150 KENDOE2)

Ecoutez l’enregistrement audio en scannant le code QR 48 avec votre gsm.

c.-à-d. :
1. dormir longtemps

2. regarder un film
3. aller au restaurant
4. faire des selfies / des photos
5. aller à une fête
6. faire du sport/aller à la salle de fitness
7. aller en ville

3)

Etude de vocabulaire et construction de phrases

Etudiez la liste de vocabulaire relative aux activités chez un ami, se trouvant à la page
150 de votre livre KENDOE2.
Ensuite, inventez 5 phrases utilisant ce vocabulaire. (Attention, vous devez
conjuguer les verbes !)

 Pas de réponse standard, une correction personnalisée vous a été envoyée
par mail.

4)

CL : Vakantiebestemmingen

Situation : Ce sont bientôt les vacances. Tom ne sait pas ce qu’il va faire. Il a reçu
cinq messages de ses amis sur Viber, qui lui proposent des activités qu’ils pourraient
faire ensemble.
Tâche : Lis les cinq messages. Quelles activités ses amis lui proposent-ils ? Complète
le tableau en français.

