Menukaart
B1
Je krijgt een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Maak de opdrachten. Zo
oefen je toch een beetje Nederlands. En misschien win je er ook nog wel een leuke
prijs mee!
Voorgerecht:
Onderstreep de voegwoorden van tijd. Je mag de voegwoorden van
tijd ook opschrijven.
Toen ik nog regelmatig sportte, had ik veel meer energie. Voordat ik naar mijn werk
ging, ging ik regelmatig naar de sportschool. Terwijl mijn man nog sliep, sloofde ik
me uit op de crosstrainer. Nadat ik gewerkt had, had ik ook nog energie over om de
was te doen en te koken. Natuurlijk ging ik dan wel op tijd naar bed. Helaas lukt me
dat nu niet meer. Ik ben al maanden niet meer in de sportschool geweest. Nadat ik
van mijn werk thuisgekomen ben, plof ik op de bank. Voordat ik naar bed ga, kijk ik
naar Netflix. We eten een magnetronmaaltijd of soms kookt mijn man. De rest van
het huishouden doe ik samen met mijn man in het weekend. Terwijl ik dit opschrijf,
bedenk ik me dat ik toch maar weer moet gaan sporten. Het lijkt echter bijna
onmogelijk om elke dag om 6.00 uur op te staan.


Hoofdgerecht:
 Beschrijf je dag
Beschrijf je dag door minimaal 7 activiteiten te beschrijven. Gebruik de
voegwoorden toen, terwijl, nadat en voordat om de volgorde of het tijdstip van de
activiteiten te beschrijven. Denk aan activiteiten die je doet in je woonkamer, je
keuken, je tuin, je badkamer enz..

Nagerecht:
 Wat is waar?
Schrijf op. Is het waar of niet waar?
Het voegwoord toen gebruiken we als iets gebeurt 1. vóór iets anders / in een
bepaalde periode/ tegelijkertijd. Na het voegwoord toen gebruiken we de 2.
verleden tijd/ voltooid tegenwoordig tijd.
Het voegwoord terwijl gebruiken we als iets gebeurt 3. vóór iets anders / in een
bepaalde periode/ tegelijkertijd.
4. Voordat / Nadat ik ga eten, was ik altijd mijn handen.
De gebeurtenis in de 5. bijzin / hoofdzin gebeurt eerst.
6.Voordat / Nadat ik boodschappen heb gedaan, was ik mijn handen.
De gebeurtenis in de 7. bijzin / hoofdzin gebeurt eerst.
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