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Bekijk de plaatjes, luister en lees Look at the pictures, listen and read

Beslis: goed of fout? Decide: right or wrong?

Controleer Check

Dat kan beter. Probeer het nog een keer! That could be better. Try again!

Dit was: oefening 1 This was: exercise 1

Goed correct

Help??? help???

Is het goed of fout? Is it right or wrong?

Kies de goede zin bij het plaatje Choose the sentence that matches the picture

Kies eerst het goed antwoord First, choose the right answer

Kies het goed gespelde woord Choose the word that is spelled correctly

Kies het goede woord Choose the correct word.

Kijk naar het plaatje, lees en kies de goede zin Look at the picture, read and match the sentence.

Luister en kies het goede plaatje Listen and choose the correct picture.

Luister en lees. Is het goed of fout? Listen and read. Is it right or wrong?

Luister en typ het woord Listen and type the word

Luisteren en plaatjes Listening and pictures

Maak de zin af Complete the sentence.

Nog een keer One more time

Nog een keer luisteren, én lezen? Klik op het plaatje! Listen again, ánd read? Click on the picture!

Of wil je de volgende oefening doen? Or do you want to do the next exercise?

Of wil je naar het hoofdmenu? Or do you want to return to the main menu?

Print het boekje Print the booklet

Sorry, dat is nog niet goed. Probeer het nog een keer. Sorry, that is not correct yet. Try again.

Terug naar de tekst Return to the text.

Terug naar de vraag Return to the question.

Tip??? Hint???

Typ het goede woord Type the correct word

Volgende Next

Vul de woorden in Fill in the words

Vul in Fill in

Welk woord hoort er niet bij? Which word is the odd one out?

Welk woord is teveel? Welk woord moet weg? Which word is wrong? Which word must be deleted?

Welke antwoorden waren goed/fout Which answers were right/wrong

Welke vragen waren goed/fout? Which questions were right/wrong?

Welke zin kan niet? Which sentence is wrong?

Wil je de oefening nog een keer doen? Do you want to do the exercise again?

Woordbeeld The correct spelling.

Woordenlijst Word list

Zoek bij elkaar. Match

Welk woord is fout? Wat kan niet? Find the wrong word.

Zoek de goede vraag Find the correct question

Zoek de tegenstelling Find the opposite

Zoek de zinnen bij elkaar Match the sentences


