
  

TAALDORP NEDERLANDS 
oefenboekje 

naam: _______________________________ 

klas:  _______________________________ 

punten: _______________________________ 

cijfer:  _______________________________ 



 
1. Op een feest  
 
Situatie: Je bent op een verjaardagsfeest en je praat met en andere gast. 
 

 examinator leerling(e) 

1. Hoi! / Goedenavond! Hoi! / Goedenavond! 

2. Ik ben … Wie ben jij? Ik ben … / Ik heet … / Mijn naam 

is … 

3. Hoe oud ben je? Ik ben … jaar. Hoe oud ben jij? 

4. Ik ben … jaar. Waar woon je? Ik woon in … 

5. Is dat in Duitsland? Nee, dat is in Nederland. 

6. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een broer / een broer 

en een zus / twee broers … 

Nee, ik heb geen broers en 

zussen. 

7. Naar welke school ga je? Ik ga naar de … 

8. Wat is je lievelingsschoolvak? Mijn lievelingsschoolvak is 

Nederlands / Duits / wiskunde / 

sport … 

9. Hoe ga je naar school? Ik loop / fiets / ga met de bus / ga 

met de tram … 

In welke klas zit je? 

10. Ik zit in de … klas. En jij? Ik zit in de … klas. 

11. Ik ben straks jarig. Kom je naar 

mijn verjaardagsfeest? 

Wanneer is het feest? 

12. Op zaterdag, 6 juni. En waar is het feest? 

13. Bij ons thuis. Steenweg 3. Prima! Dan zie ik je op het feest. 

14. Super, tot ziens! Tot ziens! / Doei! 
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Wat denk je? 
 
 
 

 ja ein 
bisschen 

weniger nein 

Hat es dir Spaß gemacht?     

Warst du gut vorbereitet?     

Bist du mit deiner Leistung  

zufrieden? 

    

Stimmst du mit deiner 

Beurteilung überein? 

    

Waren die Prüfer nett?     

Haben die Prüfer ihre Sache 

gut gemacht? 

    

Hast du heute etwas gelernt?     

 
     
Schreibe kurz deine Meinung: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
2. Op straat  
 
Situatie: Je bent in Delft op stap en vraagt iemand op straat naar de weg. 
 

 examinator leerling(e) 

1. - Sorry, mag ik u iets vragen? 

2. Natuurlijk, graag. Waar is het station? 

3. Bij het kruispunt rechtdoor. Bij 
het tweede stoplicht sla je dan 
rechtsaf en dan de eerste 
straat links. 

Bij het kruispunt rechtdoor, bij 
het tweede stoplicht rechtsaf en 
dan de eerste straat links. 

4. Ja, precies. Hoe ver is dat? 

5. Het is hier vlakbij. Ongeveer vijf 
minuten lopen. 

Dank je wel! 
Weet u misschien waar hier een 
bank is? / Weet u misschien of 
hier ook een bank vlakbij is? 

6. Sorry, dat weet ik niet. Je komt 

niet uit Nederland? 

Nee, ik kom uit … 

Dat is in Duitsland. 

7. Is dat een grote of een kleine 

stad? 

Dat is een grote / kleine stad. 

8. Is dat ver weg? Ja, ongeveer 240 km van hier. 

9. Waar heb je Nederlands 
geleerd? 

Ik heb Nederlands op school. 

10. Waar wil je met de trein 
naartoe? 

Ik wil naar Rotterdam. 

11. Naar Rotterdam? Dan kun je 
ook de bus nemen. 

Kunt u mij zeggen waar de 
bushalte is? / Waar is de 
bushalte? 

12. De bushalte is hier om de hoek. Weet u wanneer de bus vertrekt? 

13. Over 10 minuten. Dank u wel, tot ziens. 
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3. In een café  
 
Situatie: Je bent in een café en wilt iets bestellen. 
 

 examinator leerling(e) 

1. Goedemiddag! Goedemiddag, mag ik het menu, 

alstublieft? 

2. Natuurlijk, wil je ook iets 

drinken? 

Ik wil graag … / Ik neem … 

3. Wil je ook iets eten? Ik neem de tomatensoep en een 
tosti met ham. 

4. Het spijt me, maar we hebben 

geen ham meer. 

Dan neem ik de pannenkoek met 

appelmoes. 

5. Goed …. alsjeblieft. Smakelijk! Mag ik het zout even hebben? 

6. Natuurlijk. Alsjeblieft. Heeft u misschien ook een lepel? 

7. Sorry, die ben ik vergeten…. 

Alsjeblieft. 

Geen probleem! 

8. Mes en vork heb je? Ja, die heb ik. 

9. Heeft het gesmaakt? De soep was lauw. 

10. Het spijt me. Wil je nog een 
dessert? 

Ik neem een stuk appelgebak. 

11. Met slagroom? Ja, met slagroom. / Nee, zonder 
slagroom. 

12. Wil je ook nog iets drinken? Ja, ik neem een chocomel. / Nee, 

verder niets. 

13. Ik ben zo terug. Mag ik betalen? / Kan ik 

afrekenen? 

14. Dat is dan 13,20€ bij elkaar. Doe maar 15€. 

15. Dank je wel. Tot ziens! Tot ziens. 

 
punten 5 4 3 2 1  
beoordeling heel goed goed ruim 

voldoende 
voldoende on-

voldoende 

inhoud O O O O O 
uitspraak O O O O O 

 

4. Naar de film  
 
Situatie: Je ontmoet een vriend/vriendin. Jullie spreken af voor de film. 
 

 examinator leerling(e) 

1. Hallo! Wat leuk je weer te zien. Hoi! Hoe gaat het met je? 

2. Met mij gaat het prima. En met 

jou? 

Met mij gaat het ook goed. 

Wat doe je in je vrije tijd? 

3. Ik zing graag en ik vind lezen 
ook leuk. Maar het liefst ga ik 
naar de film. 

Ik zwem graag en ik vind 
voetballen leuk. Maar naar de 
film ga ik ook graag. 

4. Ik heb iets over de nieuwe film 

met Carice van Houten 

gelezen.  

Over die film heb ik ook iets 

gelezen. Ik wil de film graag zien. 

5. Ja, ik ook. Zullen we vanavond naar de film 
gaan? 

6. Ja, leuk. Hoelaat begint de 

film? 

Hij begint om acht uur. 

7. Hoeveel kosten de tickets? De tickets kosten 7,50€. 

Zullen we met de fiets gaan? 

8. Hoe veer is het met de fiets? Ongeveer 15 minuten. 

9. Prima, dan gaan we met de 
fiets. Hoelaat zullen we 
afspreken? 

Om kwart over zeven. 

10. En waar zullen we afspreken? Bij de Albert Heijn in de 
Vechtstraat. 

11. Zullen we Anna vragen of ze 
meegaat? 

Ja, goed idee. Ik bel haar op. 

12. Prima, dan zie ik je vanavond. 

Doei! 

Ja, tot vanavond. 
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