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Correctiebladen toets thema 2: Het lichaam. 

 

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

 

1. Invullen: de / het  1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

het gezicht    de vinger 

de neus    de knie 

de tong    de hand 

de arm    het haar 

de voet    de buik 

de mond    het voorhoofd 

het hoofd    het oor 

de teen    het oog 

de lip     de knie 

de rug    de tand 

 

2. Kiezen en invullen:  1 punt per goed antwoord, totaal 5 punten. 

Zij praat met de juf.    op 

Ik kijk naar het raam.     naar 

De meester wijst naar het boek.  met 

De juf zit op de stoel.    naar 

Hij schrijft op het bord.    op 
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3. Dit is ……….       1 punt per goed woord met lidwoord, totaal 10 punten. 

 

 

Dit is het gebit. 

 
  

 

 

Dit is de hand. 

 

  

 

 

Dit is het voorhoofd. 

 
  

 

 

Dit is het oor. 

 
  

 

 

Dit is het been. 

 
  

 

 

Dit is de tandenborstel. 

 
  

 

 

Dit is het oog. 

 
  

 

 

Dit is de rug. 

 
  

 

 

Dit is het hart. 

 

  

 

 

Dit is de buik. 
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4. Vul de letters in:  1 punt per goed antwoord, totaal 8 punten. 

de han d    de kn ie   de  l ip 

de tee n   de n eu s   het h oo fd 

het gezi cht    de b ui k    

 

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 neus? Ja, dit is de neus   

Is dit een arm? Ja, dit is een arm.  

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

 Nee, dit zijn de hersenen. 

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

 Nee, dit is een nek. 

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

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

 Nee, dit is de elleboog. 
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6. Vervoegen:    

1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

 

Poetsen   ik poets    hij poetst  

Pakken  hij pakt   wij pakken 

Komen  wij komen   ik kom 

Leren   ik leer    jij leert 

Praten  jij praat    jullie praten  

Wijzen  jullie wijzen   hij wijst 

Kijken   ik kijk    jij kijkt 

Zitten   jij zit    ik zit 

Horen   wij horen   jij hoort 

Staan   ik sta    hij staat 

 

7. Invullen:   

1 punt per goed antwoord, totaal 5 punten. 

 

Ik ben in de klas. 

Jij bent Ahmet. 

Hij is de meester. 

Zij is de juf. 

Wij zijn op het schoolplein. 
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8. Vul in:   

1 punt per goed antwoord, totaal 10 punten. 

 

21  - eenentwintig  35 - vijfendertig 

42 - tweeënveertig  97 - zevenennegentig 

63 - drieënzestig   58 - achtenvijftig 

74  - vierenzeventig  49 - negenenveertig 

86 - zesentachtig   100  - honderd 

 

9. Lees en vul in:   

1 punt per goed antwoord, totaal 10 punten. 

 

vierentachtig  84  eenenzeventig  71  

achtenveertig  48  zevenenzestig  67 

zesendertig   36  zesenzeventig  76 

negenennegentig  99  achtentachtig  88 

vijfentwintig  25  negenenvijftig  59 

 

Maximale score: 100 punten. 

 

 


