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Correctiebladen toets thema 1: De school. 

 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Invullen: de / het     

1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

 

het lokaal    de kapstok 

de meester    de wc 

het bord    de kast 

de deur    het raam 

het schoolplein   de gang 

de muur    de klok 

het wc-papier   de schaar 

het boek    de pen 

de stoel    de tafel 

de prullenbak   de lamp 

 

2. Vul de letters in:   

1 punt per goed antwoord, totaal 9 punten. 

de pe n   de kap stok   het  r aam 

de muu r   de ta fel   de  g ang 

de kas t   het b oe k   het potl oo d 
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3. Dit is ………. 1 punt per goed woord met lidwoord, totaal 10 punten. 

 

 

 

Dit is het boek. 

 
  

 

 

Dit is het potlood. 

  

 

 

Dit is de tafel.  

  

 

 

Dit is de lijm / de plakstift. 

 
  

 

 

Dit is het papier. 

 
  

 

 

Dit is de schaar. 

  

 

 

Dit is de juf.  

  

 

 

Dit is de klok. 

  

 

 

Dit is het schoolgebouw.  

  

 

 

Dit is de prullenbak. 
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4. Kiezen en invullen:   

1 punt per goed antwoord, totaal 8 punten. 

 

De juf staat voor het bord.     op 

Ik ben Fatma       pak  

De schaar ligt op het boek.     leest 

Jij bent op het schoolplein.     Ik 

Hij leest het boek.       zit 

Zij zit op de stoel.       tekent 

De meester tekent met het potlood.    bent 

Ik pak de map uit de kast.     voor  
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5. Geef antwoord met een zin:  

2 punten per goede zin, de zin moet beginnen met Ja / Nee, met 

hoofdletter. Totaal 12 punten. 

Is dit de map? Ja, dit is de map.  

Is dit een stoel? Nee, dit is geen stoel.  

 Nee, dit is een liniaal. 

Is dit de kapstok? Nee, dit is de kapstok niet.  

 Nee, dit is het kleurpotlood. 

Is dit het boek? Ja, dit is het boek.  

Is dit de pen? Ja, dit is de pen.  

Is dit het bord? Nee, dit is het bord niet.  

 Nee, dit is het wc-papier. 
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6. Maak de rijtjes af:  1 punt per goed antwoord, totaal 21 punten. 

 

pakken:  ik pak      schrijven: ik schrijf 

  jij pakt       jij schrijft 

  hij pakt       hij schrijft 

  zij pakt       zij schrijft 

 

wijzen: ik wijs      zitten: ik zit 

  jij wijst       jij zit 

  hij wijst       hij zit 

  zij wijst       zij zit 

 

leren:  ik leer       staan  ik sta  

  jij leert        jij staat 

  hij leert       hij staat 

  zij leert       zij staat 

 

7. Vul in:   1 punt per goed antwoord, totaal 10 punten. 

0 - nul     17 - zeventien 

12 - twaalf    14 - veertien 

8  - acht     9 - negen 

4 - vier     15 - vijftien 

3 - drie     6 - zes 
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8. Lees en vul in:  1 punt per goed antwoord, totaal 10 punten. 

twee  - 2    dertien - 13 

vijf   - 5    achttien - 18 

zeven   - 7    zestien - 16 

tien  - 10    twintig - 20 

elf   - 11    negentien - 19 

 

Maximale score: 100 punten. 

 

 

 

 


