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Je kiest een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht uit. Maak de opdrachten. Zo
oefen je toch een beetje Nederlands. En misschien win je er ook nog wel een leuke
prijs mee!
Voorgerechten:
 Zoek het voorzetsel
Zoek bij het werkwoord of woordgroep het juiste voorzetsel. Kies uit de volgende
voorzetsels: op (3x) – aan (3x) – tegen – van – naar (3x) - in – met- over (2x)
houden …
verslaafd zijn …
nadenken …
informeren …
ruziën …

reageren …
zoeken …
gewend zijn …
schreeuwen …
deelnemen

rekening houden …
plezier hebben …
zich concentreren …
steunen …
luisteren …

 Welk voorzetsel?
Vorige week kocht ik een tweedehands auto. Het is een oud beestje, maar ik geef
niets 1. om/ voor/over mooie auto’s. Ik heb geen behoefte 2. om/aan/voor zo’n dure
bak. Ik heb ook geen verstand 3. met/over/van auto’s. Ik kan net onderscheid
maken 4. met/tussen/over een BMW en een Fiat. Er zijn heel wat andere dingen
waar ik goed 5. aan/in/met ben. Een auto bestaat 6. voor/door/uit een motor en
heeft vier wielen, dat is alles wat ik weet. Je moet me niet uitleggen hoe een auto
werkt, dat dient 7. om/tot/voor niets. Ik ben gewoon niet 8. over/voor/in auto’s
geïnteresseerd. Dus je mag best gebruik 9. op/over/van mijn auto maken. Je mag
zelfs 10. naar/aan/over mijn garage beschikken.
Hoofdgerecht:
 Het verhaal
Schrijf een verhaal van minimaal 100 woorden over wat je graag doet of wilt doen in
je vrije tijd. Gebruik minimaal 5 van de volgende werkwoorden en woordgroepen
met een vast voorzetsel: kijken.. – genieten … – schrikken … - sturen … - praten
… - informeren … - kritiek hebben … - zich abonneren … - vragen … - in plaats …
Klik op de volgende link als je twijfelt over het juiste voorzetsel  De lijst
‘werkwoorden en woordgroepen met een vast voorzetsel’:
http://ace.kleurrijker.nl/resources/shared/pdf/werkwoorden%20met%20een%20vast%20voor
zetsel_TS.pdf

Nagerecht:
 Foto’s maken
Kies uit de lijst ‘werkwoorden en woordgroepen met een vast voorzetsel’ 5 woorden
uit en maak bij elk woord een foto waarin je het woord uitbeeldt. Stuur deze 5 foto’s
via WhatsApp of via de e-mail naar je trajectbegeleider.
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