
vul het goede voorzetsel in (7) 
 

op - in - om - naar - van - aan - met - over - uit - tegen 

achter - boven - voor - tussen - naast - onder - bij 

 

 

Vandaag zijn er verkiezingen Nederland. 

De verkiezingen zijn de gemeenteraad. 

De verkiezingen zijn er een keer de vier jaar. 

Ik woon Amsterdam. 

Het gebouw waar ik kan stemmen staat de Helmerstraat. 

Op de fiets ga ik het stembureau. 

Mijn fiets zet ik daar de muur. Binnen is het rustig. 

Ik loop een tafel. 

    deze tafel zitten vier mensen. 

Ik geef mijn oproepkaart    een man. Hij zegt dat ik kan stemmen. 

Ik twijfel: ___________ welke partij zal ik stemmen? 

Er doen veel partijen mee    de verkiezingen. 

De PvdA, het CDA en de VVD zijn het meest bekend. 

Ik stem deze keer maar een kleine partij. 

Vandaag worden de mannen en vrouwen gekozen die de 

gemeenteraad komen te zitten. 

De gemeenteraad bespreekt nieuwe plannen de wethouders. 

De raad moet ook de wethouders en de burgemeester controleren. 

De burgemeester geeft leiding    de gemeenteraad. 

Hij leidt de vergaderingen. 

De burgemeester moet alle plannen uitvoeren. 

Dat doet hij samen de wethouders. 



antwoorden 
 

 

 

Vandaag zijn er verkiezingen in Nederland. 

De verkiezingen zijn voor de gemeenteraad. 

De verkiezingen zijn er een keer in de vier jaar. 

Ik woon in Amsterdam. 

Het gebouw waar ik kan stemmen staat in de Helmerstraat. 

Op de fiets ga ik naar het stembureau. 

Mijn fiets zet ik daar tegen de muur. Binnen is het rustig. 

Ik loop naar een tafel. 

Achter deze tafel zitten vier mensen. 

Ik geef mijn oproepkaart aan een man. 

Hij zegt dat ik kan stemmen. 

Ik twijfel: op welke partij zal ik stemmen? 

Er doen veel partijen mee aan de verkiezingen. 

De PvdA, het CDA en de VVD zijn het meest bekend. 

Ik stem deze keer maar op een kleine partij. 

Ik woon in de gemeente Amsterdam. 

Vandaag worden de mannen en vrouwen gekozen die in de gemeenteraad komen te zitten. 

De gemeenteraad bespreekt nieuwe plannen met de wethouders. 

De raad moet ook de wethouders en de burgemeester controleren. 

De burgemeester geeft leiding aan de gemeenteraad. 

Hij leidt de vergaderingen. 

De burgemeester moet alle plannen uitvoeren. 

Dat doet hij samen met de wethouders. 


