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Correctiebladen toets thema 3: Familie en vrienden. 

 

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

 

1. Invullen: de / het   

1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

 

de moeder    de vader 

de zus     de opa 

de oma    de familie 

de grootouders   het gezin 

het kind    de vriend 

de vriendin    de dochter 

de buurvrouw   de oom 

de mens    het  team 

de broer    de vrouw 

de baby    het meisje 

 

2. Invullen: hij / zij   

1 punt per goed antwoord, totaal 6 punten. 

 

De vrouw  - zij  De vriend  -  hij  

De vader  - hij   De dochter  - zij   

De juf   -  zij  De oom  - hij 



Correctiebladen Toets thema 3 Familie en Vrienden Pagina 2 

 

3. Kiezen en invullen:   

1 punt per goed antwoord, totaal 8 punten. 

 

Wie praat met opa?     op 

De zoon luistert naar zijn vader.   in 

De stoel staat onder de tafel.    met 

De kleuter loopt  naast / achter  de oma.  onder 

Mohammed zit naast / achter  zijn vriend.  naar 

Het meisje zit in het voetbalteam.   tot 

De puber is verliefd op de klasgenoot.  naast 

Het schoolkind telt tot 100.    achter 
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4. Dit is ………..         1 punt per goed woord met lidwoord, totaal 10 punten. 

 

 

Dit is de dochter. 

 
  

 

 

Dit is de baby. 

 
  

 

 

Dit is het kleinkind. 

 
  

 

 

Dit is de jongen. 

 
  

 

 

Dit is de verjaardag. 

 
  

 

 

Dit is de familie. 

 
  

 

 

Dit is de opa. 

 

  

 

 

Dit is het schoolkind. 

 
  

 

 

Dit is de vriend. 

 

  

 

 

Dit zijn de buren. 
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5. Invullen:  

1 punt per goed antwoord, totaal 16 punten. 

 

Ik  HEB  een tafel, het is  MIJN  tafel. 

Hij heeft een vriend, het is zijn vriend. 

Jullie hebben een computer, het is jullie computer. 

Ik heb een zus, het is mijn zus. 

Wij hebben een grote familie, het is onze familie. 

Wij hebben een lokaal, het is ons lokaal. 

De leerlingen hebben een bal, het is hun bal. 

Jij hebt een broer, het is jouw broer. 

Zij heeft/ hebben een kind, het is haar/ hun kind. 
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6. Geef antwoord met een zin:  

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

hoofdletter. Totaal 10 punten. 

 

Is dit de baby? 

 

 
  

Nee, dit is de baby niet. 

Nee, dit is de kleuter. 

   

 

Is dit een meisje? 

 

 

 
 

Ja, dit is een meisje. 

   

 

Is dit een jongen? 

 

 

 

 

Nee, dit is geen jongen. 

Nee, dit is een baas. 

   

 

Is dit de oma? 

 

 

 
 

Ja, dit is de oma. 

   

 

Zijn dit de ouders?   

 

 

 
 

Ja, dit zijn de ouders. 
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7. Vervoegen:  1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

Hebben  ik heb    hij heeft 

Zijn   hij is     wij zijn 

Heten   wij heten   ik heet 

Tellen   ik tel     jij telt 

Lopen             jij loopt    jullie lopen 

Gaan   jullie gaan    hij gaat 

Luisteren   ik luister    jij luistert 

Maken   jij maakt   ik maak 

Hebben  wij hebben    jij hebt 

Zijn   ik ben    jij bent 

 

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

102 - honderdtwee 

210 - tweehonderdtien 

313 - driehonderddertien 

440 - vierhonderdveertig 

554 - vijfhonderdvierenvijftig 

678 - zeshonderdachtenzeventig 

787 - zevenhonderdzevenentachtig 

895 - achthonderdvijfennegentig 

966 - negenhonderdzesenzestig 

1000 - duizend 

                                                                               Maximale score: 100 punten. 


