1.

Mijn vorige baas gaf me veel vrijheid om mijn werktijden zelf in te vullen.
_________________________________________________________________
Maar ik mocht eventueel ook een dag per week thuis werken.

2.

Ik ga over twee jaar drie maanden vrij nemen, want ik ga een reis door China maken.
_________________________________________________________________
Daarom ga ik komend jaar vier uur per week extra werken.

3.

Ik snap wel dat je die auto mooi vindt, hoor.
_________________________________________________________________
Trouwens, hij is ook veel te groot voor ons.

4.

Door de crisis zal de regering flink moeten bezuinigen.
_________________________________________________________________
Daar zal natuurlijk veel protest tegen komen.

5.

De computerstoring heeft de salarisadministratie vorige maand voor veel problemen
gesteld.
_________________________________________________________________
Gelukkig zal iedereen deze maand zijn loon wel op tijd ontvangen.

6.

De werkloosheid is de laatste tijd aan het dalen.
_________________________________________________________________
Dat is 1 procent minder dan in juli vorig jaar.

7.

Vorig jaar zijn we maar één weekje samen op vakantie geweest.
_________________________________________________________________
Dus volgend jaar wil ik echt minstens drie weken samen weg.

Tips bij de oefening ‘Zinnen toevoegen’:
Je moet een zin tussen de andere zinnen toevoegen die logisch bij de eerste en de
laatste zin past. Analyseer dus:
-

het verband tussen de zinnen, welke zin past er logisch tussen?
Bijvoorbeeld: bij vraag 3 wordt uit de laatste zin duidelijk dat jij het geen goed idee
vindt om die auto te kopen. Ook staat daar het signaalwoord ‘trouwens’ (voor een
nieuw/tweede argument). In jouw zin moet dus ook een argument staan (waarom wil
je hem niet kopen?).

-

de signaalwoorden (in de gegeven zinnen, maar ook in de zin die je moet
schrijven: gebruik een signaalwoord als dat logisch is).
Bijvoorbeeld: bij vraag 3 blijkt uit de 1e zin dat je partner de auto mooi vindt, maar uit
de laatste zin dat jij hem niet wilt kopen. Gebruik dus bijvoorbeeld het signaalwoord
‘Maar’ (tegenstelling).

-

de volgorde (let op inversie!)
Bijvoorbeeld: Begin je de zin bij vraag 3 met ‘Maar…’, dan moet je een normale
volgorde (voor een hoofdzin) gebruiken.

-

In welke tijd (presens, imperfectum, perfectum) staan de andere twee zinnen,
en in welke tijd moet jouw zin dus staan?
Bijvoorbeeld: bij vraag 3 staan de andere twee zinnen in het presens. Jij kunt dus ook
heel goed een presens gebruiken (hij is te duur)).

