
opdracht 1:  KIES DE GOEDE REDEN 
 
1 Ik vind dat benzine voor auto's duurder moet zijn, .......... 
 a omdat dan minder mensen auto rijden. 
 b omdat dan iedereen auto kan rijden. 
 c omdat benzine niet lekker is. 
 
2 Ik vind niet dat roken verboden moet worden, .......... 
 a omdat veel mensen roken. 
 b omdat iedereen dat zelf moet weten. 
 c omdat roken ongezond is. 
 
3 Ik vind Amsterdam een gevaarlijke stad, .......... 
 a omdat er veel politie is. 
 b omdat het een grote stad is. 
 c omdat er veel agressie is op straat. 
 
4 Ik vind dat iedereen een krant moet lezen, .......... 
 a omdat je een krant kunt lezen. 
 b omdat een krant thuis wordt gebracht. 
 c omdat iedereen moet weten wat er gebeurd. 
 
5 Ik vind dat onderwijs gratis moet zijn, .......... 
 a omdat iedereen moet kunnen studeren. 
 b omdat Nederland rijk is. 
 c omdat docenten teveel verdienen. 
 
opdracht 2:  SCHRIJF GOEDE ZINNEN
 

 
 
 
 

Ik vind  
 dat .. 

 
Amsterdam een vieze stad is 
roken verboden moet worden 

de cursus niet zo goed 
docent slecht is 

onderwijs gratis moet zijn 
T.V. kijken slecht voor kinderen 

benzine duurder moet zijn 

 
 
 
 

omdat 

 
we minder moeten rijden. 
ze dan veel geweld zien. 

roken ongezond is. 
iedereen moet doorleren. 

hij onduidelijk en snel praat. 
cursisten teveel praten. 

er veel rommel op straat ligt. 
 

 
1 Ik vind dat ______________________________________________________ 
2 Ik vind dat ______________________________________________________ 
3 Ik vind dat ______________________________________________________ 
4 Ik vind dat ______________________________________________________ 
5 Ik vind dat ______________________________________________________ 
6 Ik vind dat ______________________________________________________ 
7 Ik vind dat ______________________________________________________ 



 
opdracht 3:  SCHRIJF GOEDE ZINNEN
 
voorbeeld: 
Ik ga met je mee. Jij vindt het leuk. 
Ik ga met je mee, omdat jij het leuk vindt. 

 
1. We waren blij. We mochten naar huis. 
 We  ____________________________________________________________ 
 
2. Ik ga een auto kopen. Ik heb genoeg geld. 
 Ik ______________________________________________________________ 
 
3. We hebben geen les. De docent is ziek. 
 We  ____________________________________________________________ 
 
4. Ik ga naar de tandarts. Ik heb kiespijn. 
 Ik ______________________________________________________________ 
 
5. Ik wil een nieuwe afspraak maken. Ik heb geeb tijd. 
 Ik ______________________________________________________________ 
 
6. Ik ga laat naar bed. Ik maak eerst mijn huiswerk. 
 Ik ______________________________________________________________ 
 
7. Ik kijk goed uit. Ik ben bang. 
 Ik ______________________________________________________________ 
 
8. De auto maakt lawaai. De uitlaat is kapot. 
 De auto _________________________________________________________ 
 
9. Hij krijgt een boete. Hij rijdt te hard. 
 Hij _____________________________________________________________ 
 
10. Ik kom te laat. Ik heb de bus gemist. 
 Ik ______________________________________________________________ 



     
opdracht 4:  SCHRIJF GOEDE ZINNEN
 
voorbeeld: 
Waarom moet roken verboden worden ? (Het is slecht voor de gezondheid.)
Omdat het slecht voor de gezondheid is. 
 

1 Waarom kijk je niet naar de T.V. ? (Ik word lui van kijken.)
 Omdat ik ______________________________________________________
 

2 Waarom ben je te laat ? (De trein had vertraging.
 Omdat de trein _________________________________________________ 
 

3 Waarom ga je niet naar je werk ? (Ik ben ziek.)
 Omdat ________________________________________________________
 

4 Waarom ga je niet naar school ? (Ik heb geen zin.)
 Omdat ________________________________________________________
 

5 Waarom doe je 's avonds 
boodschappen ? 

(Ik werk de hele dag.)

 Omdat ________________________________________________________
 

6 Waarom ben je zo laat ? (Ik had veel werk.)
 Omdat ________________________________________________________
 

7 Waarom mag je hier niet roken ? (Het is verboden.)
 Omdat het _____________________________________________________
 

8 Waarom wil je niet trouwen ? (Ik ben nog jong.)
 Omdat ________________________________________________________
 
 



 
opdracht 5:  GEEF ANTWOORD 

 
voorbeeld: 
Waarom ga je mee ? (leuk vinden)
Omdat jij het leuk vindt. 
                                                                                                                                                          
1. Waarom ga je naar school ?   (Nederlands leren) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
2. Waarom krijg je een boete ?  (door rood rijden) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
3. Waarom maak je een nieuwe afspraak ? (afspraak vergeten zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
4. Waarom ga je naar bed ? (moe zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
5. Waarom ga je niet naar je werk ?  (ziek zijn) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 
6. Waarom ga je niet op de fiets ? (lekke band hebben)  
 Omdat __________________________________________________________ 
 
7. Waarom maak je een afspraak met de tandarts ? (kiespijn hebben) 
 Omdat __________________________________________________________ 
 



antwoorden 
 
opdracht 1: 
a  -  c  -  c  -  c  -  a 
 
opdracht 2: 
1 Ik vind dat Amsterdam een vieze stad is omdat er veel rommel op straat ligt. 
2 Ik vind dat roken verboden moet worden omdat roken ongezond is. 
3 Ik vind dat de cursus niet zo goed is omdat de cursisten teveel praten. 
4 Ik vind dat de docent slecht is omdat hij snel praat. 
5 Ik vind dat onderwijs gratis moet zijn omdat iedereen moet doorleren. 
6 Ik vind dat tv kijken slecht voor kinderen omdat ze veel geweld zien. 
7 Ik vind dat benzine duurder moet zijn omdat we minder moeten rijden. 
 
opdracht 3: 
1 We waren blij omdat we naar huis mochten. 
2 Ik koop een auto, omdat ik geld heb. 
3 We hebbeb geen les, omdat de docnet ziek is. 
4 Ik ga naar de tandarts, omdat ik kiespijn heb. 
5 Ik wil een nieuwe afspraak maken, omdat ik nu geen tijd heb. 
6 Ik ga laat naar bed, omdat ik eerst huiswerk maak. 
7 Ik kijk goed uit, omdat ik bang ben. 
8 De auto maakt veel lawaai, omdat de uitlaat kapot is. 
9 Hij krijgt een boete, omdat hij hard rijdt. 
10 Ik komt te laat, omdat ik de bus heb gemist. 
 
opdracht 4: 
1 Omdat ik lui van kijken word. 
2 Omdat de trein vertragin had. 
3 Omdat ik ziek ben. 
4 Omdat ik geen zin heb. 
5 Omdat ik de hele dag werk. 
6 Omdat ik veel werk had. 
7 Omdat het is verboden. 
8 Omdat ik nog jong ben. 
 
opdracht 5: 
1 Omdat ik Nederlands leer. 
2 Omdat ik door roor rijd. 
3 Omdat ik de afspraak ben vergeten. 
4 Omdat ik moe ben. 
5 Omdat ik ziek ben. 
6 Omdat ik een lekke band heb. 
7 Omdat ik kiespijn heb.  
 
 


