
verleden tijd (7)
 
Gisteren ____________ ik een sollicitatiegesprek. 

Twee weken geleden ____________ ik een advertentie in een krant. 

Een school ____________ een vacature. 

Ze ____________ iemand nodig om te werken in de kantine. 

In de advertentie ____________ een telefoonnummer.  

Ik ____________ direct op want ik ____________ nog een vraag. 

Ik ____________ weten of ik ook ’s avonds ____________ werken. 

Dat ____________ niet het geval. 

Ik ____________ direct een brief. 

Na een week ____________ ik teruggebeld. 

De directeur van de school ____________ een afspraak met me maken voor een 

gesprek. 

Dat gesprek ____________ dus gisteren. 

Ik ____________ dit gesprek goed voorbereid. 

Ik ____________ goed nagedacht over de antwoorden die ik ____________ geven. 

Tenslotte ____________ ik mijn mooiste kleren aangetrokken. 

Het gesprek ____________ prima. 

De sfeer __________  goed en de directeur ____________ vriendelijk. 

Natuurlijk ____________ ik in het begin wel zenuwachtig. 

Maar dat ____________ niet al te lang. 

Morgen word ik opgebeld. 

Ik krijg dan te horen of ik ben aangenomen. 

 



verleden tijd (7)
 

Gisteren had ik een sollicitatiegesprek. 

Twee weken geleden las ik een advertentie in een krant. 

Een school had een vacature. 

Ze hadden iemand nodig om te werken in de kantine. 

In de advertentie stond een telefoonnummer.  

Ik belde direct op want ik had nog een vraag. 

Ik wilde weten of ik ook ’s avonds moest werken. 

Dat was niet het geval. 

Ik schreef direct een brief. 

Na een week werd ik teruggebeld. 

De directeur van de school wilde een afspraak met 

me maken voor een gesprek. 

Dat gesprek was dus gisteren. 

Ik had dit gesprek goed voorbereid. 

Ik had goed nagedacht over de antwoorden die ik moest geven. 

Tenslotte had ik mijn mooiste kleren aangetrokken. 

Het gesprek ging  (verliep) prima. 

De sfeer was  goed en de directeur was vriendelijk. 

Natuurlijk was ik in het begin wel zenuwachtig. 

Maar dat duurde niet al te lang. 

Morgen word ik opgebeld. 

Ik krijg dan te horen of ik ben aangenomen. 

 


