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Correctiebladen toets thema 6: Het huis 

 

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

 

1. Invullen: de / het  

1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten.  

 

de woonkamer     de wasmachine 

de zolder      de stofzuiger 

de trap      de radio 

de garage      de wekker 

het dak      het kussen 

de verdieping     de handdoek 

het dorp      het gordijn 

de televisie      de kledingkast 

het bed      de spiegel 

de douche      het fornuis 
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2. Dit is ………    1 punt per goed woord, met lidwoord, totaal 10 punten. 

 

 

Dit is het gordijn. 

 

  

 

 

Dit is het huis. 

 

  

 

 

Dit is de emmer. 

 
  

 

 

Dit is het appartement. 

 
  

 

 

Dit is het bad 

 
  

 

 

Dit is de stad. 

 
  

 

 

Dit is de koelkast. 

 

  

 

 

Dit is de tuin. 

 

  

 

 

Dit is de slaapkamer. 

 

  

 

 

Dit is de deken. 
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3. Vul de letters in:  

1 punt per goed antwoord, totaal 9 punten. 

 

de ee tt afel    het forn ui s   de  b ezem 

de e mm er    de sp ie gel   de   z older 

het ku ss en    het str ij k ij zer  de  fl at 
 

 

4. Tegenstellingen invullen:   

1 punt per goed antwoord, totaal 10 punten. 

 

Deze garage is niet hoog, maar laag. 

Dit kussen is niet hard, maar zacht. 

Deze televisie staat niet aan, maar uit. 

Deze stofzuiger is niet zwaar, maar licht. 

In de slaapkamer is het niet licht, maar donker. 

Ik vind deze gordijnen niet lelijk, maar mooi. 

De spiegel is niet heel, maar kapot. 

De wasmachine wast niet langzaam, maar snel. 

De eettafel is niet lang, maar kort. 

De flat is niet laag, maar hoog. 

  



Correctiebladen Toets  thema 6 Het Huis Pagina 4 

 

5. Kiezen en invullen:  

1 punt per goed antwoord, totaal 9 punten. 

 

De tafel staat onder de lamp.       aan 

Het dak is boven de zolder.       aan 

Wij horen muziek, de radio staat aan.     boven 

Ik ga naar bed, ik doe de televisie uit.      uit 

Mijn moeder stopt de vuile kleren in de wasmachine.   boven 

Mijn moeder haalt de schone kleren uit de wasmachine.   in 

Je moet de jas aan de kapstok hangen.      door 

De spiegel hangt boven de wastafel.      uit 

De hond rent door de deur naar de tuin.     onder 
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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 spiegel? 

 

 

  

Ja, dit is de spiegel 

   

 

Is dit het bad? 

 

 
  

Nee, dit is het bad niet. 

Nee, dit is het bed. 

   

 

Is dit de woonkamer? 

 

 

  

Ja, dit is de woonkamer. 

   

 

Is dit een handdoek? 

 

 

 
 

Ja, dit is een handdoek. 

   

 

Is dit een televisie? 

 

 

  

Nee, dit is de televisie niet. 

Nee, dit is een bank. 
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7. Vervoegen:  1 punt per goed antwoord, totaal 20 punten. 

Wonen  ik woon    hij woont  

Slapen   hij slaapt    wij slapen 

Blijven   wij blijven    ik blijf 

Verhuizen   ik verhuis    jij verhuist 

Wassen  jij wast    jullie wassen 

Opstaan    jullie staan op   hij staat op 

Strijken  ik strijk     hij strijkt 

Schoonmaken jij maakt schoon    ik maak schoon  

Opruimen   wij ruimen op   jij ruimt op 

Zijn    ik ben     jij bent 

 

8. Hoe laat is het?  1 punt per goed antwoord, totaal 6 punten. 

 

     

tien over half een tien voor zes tien over zeven 

tien over half elf tien voor acht tien over half acht 
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9. Lees de tijden en teken de wijzers:  

1 punt per goed antwoord, totaal 6 punten. 

 

 

 

 

 

Maximale score: 100 punten. 

10 minuten 

voor half 8 

10 minuten 

over half 8 

10 minuten 

voor half 4 

10 minuten 

voor 5 

10 minuten 

over 1 

10 minuten 

over 11 


