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Correctiebladen toets thema 7: De omgeving 

 

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

 

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

de kassa      de bibliotheek 

het geld      de disco 

de pinpas      het verkeerslicht 

de winkel      de trein 

de winkelwagen     het station 

de boodschappen     het zebrapad 

het zwembad     het kruispunt 

het voetbalveld     de lantaarnpaal 

de brandweer     het fietspad 

de politie      de portemonnee 

 

2. Kies uit:  1 punt per goed antwoord, totaal 4 punten. 

’s morgens /  ’s middags /  ’s avonds /  ’s nachts / tussen de middag 

De boekhandel is open van negen uur tot zes uur, dat is ’s morgens en                

’s middags. 

De leerlingen fietsen in de pauze om half één naar de snackbar, dat is tussen de 

middag. 

De politieagenten werken ook ’s nachts, zij werken van elf uur tot zeven uur. 
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3. Vul de letters in:  1 punt per goed antwoord, totaal 9 punten. 

de bio sc oop  het kr ui spunt  de sc ooter 

de biblio th eek  de pr ij s   het caf é 

het bil j et   de pin au tomaat  de bakker ij 

 

4. Kiezen en invullen:  1 punt per goed antwoord, totaal 7 punten. 

Ik zet mijn fiets tegen de lantaarnpaal.    bij 

Wij moeten bij de kassa betalen.     tegen 

De trein vertrekt over 3 minuten.     na 

Na het boodschappen doen, kook ik eten.    over 

De bus stopt bij de bushalte.      tegen 

De scooter rijdt over het zebrapad.     bij 

De vrachtwagen rijdt tegen het verkeersbord.   over 

 

5. Tegenstellingen invullen:      1 punt per goed antwoord, totaal 8 punten. 

Dit zwembad is niet diep, maar ondiep. 

Het station is niet ver, maar dichtbij. 

Het kruispunt is niet druk, maar stil. 

Het fietspad is niet breed, maar smal. 

De boodschappen  zijn  niet duur, maar goedkoop. 

Ik ben niet rijk, maar arm. 

Deze portemonnee is niet zwart, maar wit. 

Het mes is niet bot, maar scherp. 
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6. Dit is ………  1 punt per goed woord met lidwoord, totaal 10 punten. 

 

 

Dit is de pinautomaat. 

 
  

 

 

Dit is het zebrapad. 

 

  

 

 

Dit is de bushalte. 

 
  

 

 

Dit is de rotonde. 

 

  

 

 

Dit is de scooter. 

 
  

 

 

Dit is de brandweerwagen. 

 

  

 

 

Dit is de politieagent. 

 

  

 

 

Dit is de kassa. 

 

  

 

 

Dit is de prijs. 

 
  

 

 

Dit is de disco. 
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7. Geef antwoord met een zin:  

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

hoofdletter. Totaal 10 punten. 

 

Zijn dit de boodschappen? 

 

 

 
 

Ja, dit zijn de boodschappen. 

   

 

Is dit het winkelmandje? 

 

 

 

 

Nee, dit is het winkelmandje niet. 

Nee, dit is de winkelwagen. 

   

 

Is dit een verkeersbord? 

 

 

 

 

Ja, dit is een verkeersbord. 

   

 

Is dit de disco? 

 

 

 

 

Nee, dit is de disco niet. 

Nee, dit is de bibliotheek. 

   

 

Is dit een lantaarnpaal? 

 

 

 
 

Nee, dit is geen lantaarnpaal. 

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

Betalen  ik betaal    hij betaalt  

Rijden   hij rijdt     wij rijden 

Fietsen  hij fietst    ik fiets 

Doen    ik doe     jij doet 

Pinnen  jij pint    jullie pinnen 

Dansen   jullie dansen   hij danst 

Komen  ik kom     jij komt 

Reizen  jij reist    ik reis 

Opbellen   wij bellen op   jij belt op 

Bidden   ik bid     jij bidt 

 

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

 

   

vijf voor half zeven vijf over half twee vijf voor vier 

vijf voor half negen vijf over twaalf vijf over vier 
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10.  Lees de tijden en teken de wijzers:  

1 punt per goed antwoord, totaal 6 punten. 

 

 

 

 

Maximale score: 100 punten. 

 


