
opdracht 1:  bedenk en schrijf een mening 
 

 
 
 

Ik vind 
 
 
 

mezelf 
Nederland  
zijn werk  
het idee 

die winkel  
de docent 

de klas 
de opdracht 

koud. 
niet g ed . o

duur. 
moeilijk. 

onduidelijk 
aardig. 
goed. 
druk. 

 
1 Ik vind zijn werk niet goed. 

2 ____________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________ 
5 ____________________________________________________________ 
6 ____________________________________________________________ 
7 ____________________________________________________________ 
8 ____________________________________________________________ 
 

opdracht 2:  bedenk en schrijf een mening 
 
voorbeeld: Ik vind dat hij zijn werk niet goed doet. 
 

 
 
 

Ik vind dat 
 
 
 

hij 
het 

computers 
het plan 

de docent 
de opdracht 

het arbeidsbureau 
veel mensen 

mij  
in Nederland  

zijn werk  
van de chef  

in die winkel  
van de docent 
in Nederland  

in de klas  

slecht  
niet goed  

duur 
moeilijk  

onduidelijk 
werkloos  

goed 
veel  

doet. 
regent. 
zijn. 
is. 

praat. 
is. 

helpt. 
zijn. 

 
1 Ik vind dat hij zijn werk niet goed doet. 

2 ____________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________ 
5 ____________________________________________________________ 
6 ____________________________________________________________ 
7 ____________________________________________________________ 
8 ____________________________________________________________ 
 
 
 
 



opdracht 3:  geef uw mening 
 
1 Wat vindt u van Nederlanders ? 
 Ik vind Nederlanders ______________________________________________ 
 
2 Wat vindt u van de cursus ? 
 Ik vind de cursus _________________________________________________ 
 
3 Wat vindt u van uw werk ? 
 Ik vind mijn werk ________________________________________________ 
 
4  Wat vindt u van uw vrienden  ? 
 Ik vind mijn vrienden _____________________________________________ 
 
 

opdracht 4:  schrijf een mening 
 
voorbeeld: 
U vindt dat roken verboden moet worden. 
U zegt: Ik vind dat roken verboden moet worden. 
 
1 We moeten meer les krijgen. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
2 We praten te veel. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
3 Jij bent te lui. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
4 Ik heb hard gewerkt. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
5 Nederland is heel rijk. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 
 
6 We hebben genoeg gewacht. 
 Ik vind dat _____________________________________________________ 
 
7 Jij maakt een fout. 
 Ik vind dat ______________________________________________________ 



 
opdracht 5:  schrijf een mening 

 
voorbeeld: 
U vindt dat roken verboden moet worden. 
U zegt: Volgens mij moet roken verboden worden. 
 
 
1 We moeten meer les krijgen. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
2 We praten te veel. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
3 Jij bent te lui. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
4 Ik heb hard gewerkt. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
5 Nederland is heel rijk. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
6 We hebben genoeg gewacht. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 
7 Jij maakt een fout. 
 Volgens mij  ____________________________________________________ 
 



antwoorden 
 
opdracht 1: 
Ik vind mezelf aardig. 

Ik vind zijn werk niet goed. 

Ik vind Nederland koud. 

Ik vind het idee goed. 

 

Ik vind de winkel duur. 

Ik vind de opdracht moeilijk. 

Ik vind de klas druk. 

 

opdracht 2: 
Ik vind dat hij zijn werk niet goed doet. 

Ik vind dat het in Nederland veel regent. 

Ik vind dat computers in die winkel duur zijn. 

Ik vind dat het plan van de chef slecht. 

 

Ik vind dat de docent in de klas onduidelijk praat. 

Ik vind dat de opdracht van de docent moeilijk is. 

Ik vind dat het arbeidsbureau mij niet goed helpt. 

Ik vind dat veel mensen in Nederland werkloos zijn. 

 

opdracht 3: 
Ik vind Nederlanders goed – rij – aardig – slecht - …. 

Ik vind de cursus goed – slecht – moeilijk – makkelijk - …. 

Ik vind mijn werk leuk – niet leuk – zwaar – makkelijk - …. 

Ik vind mijn vrienden aardig - …. 

 

opdracht 3: 
Ik vind dat we meer les moeten krijgen. 

Ik vind dat we teveel praten. 

Ik vind dat lui bent. 

Ik vind dat ik hard heb gewerkt. 

Ik vind dat Nederland rijk is. 

Ik vind dat we genoeg hebben gewacht. 

Ik vind dat jij een fout maakt.  

 

opdracht 4: 
Volgens mij moeten we meer les krijgen. 

Volgens mij praten we teveel. 

Volgens mij ben je te lui. 

Volgens mij heb ik hard gewerkt. 

Volgens mijis Nederland rijk. 

Volgens mij hebben genoeg gewacht. 

Volgens mij maak jij een fout.  

 

 


