Welke zin is goed geschreven?
De antwoorden:
Zij, hen of hun?
1. Zij zijn vanmorgen op tijd vertrokken naar Amsterdam.
2. Ik heb hen vanmorgen nog hier op kantoor gezien.
3. Ik geef die papieren vanavond aan hen.
4. Ik heb ze over dat onderwerp horen praten.
5. Martijn heeft het hun gegeven.
6. Ali heeft een presentatie aan hen gegeven en is toen met hen
meegegaan naar de vierde verdieping.
Als of dan ?
1. Zij kan het beter dan haar collega.
2. Ik ben net zo vaak vrij geweest als zij.
3. Mariëtte heeft evenveel uren gemaakt als Marloes.
4. Julia heeft meer vakantiedagen opgenomen dan Peter.
5. Wanneer hebben zij net zoveel gewerkt als zij?
6. Wij hebben vandaag langer gewacht dan gisteren.
Met of zonder n?
1. Ik heb twee opa’s. Beiden komen ze naar mijn verjaardag.
2. Er komen anderen naast ons wonen.
3. Schrijf vijf zinnen. Ze moeten alle met een hoofdletter beginnen.

4. De jongens pakten allen een koekje.
5. Door de vele fouten kreeg hij een onvoldoende.
6. Tandartsen mogen zelf hun tarief bepalen. Sommige hebben hun tarief
verhoogd.
Dat of wat?
1. Het allereerste wat ik doe als ik thuiskom, is mijn schoenen uittrekken.
2. Dit is het huis dat ik wil kopen.
3. Er zit een gat in mijn broek dat groter wordt.
4. Het is mij een raadsel wat hij bedoelt.
5. Ze gaf me alles wat ik wilde.
6. Het meisje dat daar loopt, woont in onze straat.
Irriteren, interesseren, beseffen
1. Jij ergert je aan mij.
2. Ik besef dat je drukt bent.
3. Kunst interesseert mij niet zo.
4. Ik realiseer me dat je morgen jarig bent.
5. Het lawaai irriteert hem.
6. Ik vind hem interessant.
Jou of jouw?
1. Wat heb ik jou lang niet gezien.
2. Is dit jouw mobiele telefoon?
3. Deze mobiele telefoon is van jou.
4. Ik heb jou gisteren gebeld.
5. Je bent wel erg snel voor jouw doen.
6. Ik doe dat voor jou.

