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Les 1 Praten over wonen en woonwensen 
 
1 Schrijven 

 
Schrijf de goede zin achter het nummer van de foto. 
 
Kies uit:  Dit is mijn appartement.  Wij wonen op de boerderij. 

  Onze woonboot ligt in de Amstel. Zij wonen in een witte bungalow. 

  Dat is een mooi grachtenpand. Wij kopen de vrijstaande woning. 

  Hij woont in het rijtjeshuis.  Dat is onze hoekwoning met garage.  

 

Foto 1 ____________________________________________________________________ 

Foto 2 ____________________________________________________________________ 

Foto 3 ____________________________________________________________________ 

Foto 4 ____________________________________________________________________ 

Foto 5  ____________________________________________________________________ 

Foto 6 ____________________________________________________________________ 

Foto 7  ____________________________________________________________________ 

Foto 8  ____________________________________________________________________ 
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2 Schrijven en spreken 
 
a. Praat samen.  

Bedenk samen woorden van het thema wonen. Schrijf de woorden in het woordenweb. 

 

b. Praat samen.  
Cursist A stelt de vragen en cursist B geeft antwoord.   
 

1. Waar woon je? 
2. Woon je daar al lang?  
3. Hoe heb je je huis gevonden? 
4. Woon je in een appartement? 
5. Woon je in een koophuis? 
6. Woon je in het centrum van de stad? 
7. Woon je alleen? 
8. Heb je een tuin of een balkon? 
 

Doe de oefening nog een keer. Cursist B stelt nu de vragen en cursist A geeft antwoord.  
 
c. Maak een kort gesprekje zoals in het voorbeeld. Stel om de beurt de vraag.  

 
Gebruik de volgende woorden: 
het appartement – het grachtenhuis – de hoekwoning – de woonboot – het rijtjeshuis – 
de bungalow – de boerderij – de vrijstaande woning 

voorbeeld    
cursist A In wat voor woning woon je? 
cursist B Ik woon in een appartement.  
cursist A In wat voor soort woning woont je collega? 
cursist B Mijn collega woont in …………………….. 
cursist A In wat voor soort woning woont je moeder? 
cursist B           ……………….... 
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3 Grammatica: het scheidbare werkwoord 
 
Lees de uitleg.  

 
4 Grammatica: het scheidbare werkwoord 

 
Welk scheidbare werkwoord staat er in de zinnen? Schrijf het hele werkwoord. 

 
1. Hij schrijft het antwoord op.   ___________________ 

2. Zij spreekt met haar zus af.    ___________________ 

3. We leveren de boeken in.  ___________________ 

4. Zij komt een vriend tegen.  ___________________ 

5. Ik laad mijn telefoon op.    ___________________ 

6. Hij geeft de pen terug.    ___________________ 

7. Wij gaan de hele nacht door.  ___________________ 

8. Ik schrijf me in bij de sportschool. ___________________ 

Je kent de voorzetsels aan, achter, bij, door, in, langs, naast, om, onder, op, over,  
tegen, tussen en voor.  
 
Soms staat een voorzetsel voor een werkwoord. Soms staat er ook een ander woord voor 
het werkwoord, zoals ‘samenwonen’ en ‘schoonmaken’.  
Deze werkwoorden noemen we scheidbare werkwoorden.   
 
voorbeeld 
uit + kiezen  > uitkiezen 
in + vullen  > invullen 
op + ruimen   > opruimen 
 
Bij een normale zin met één werkwoord staat het voorzetsel apart van het werkwoord.   
Het voorzetsel staat aan het eind van de zin.   
  
voorbeeld  
Ik kies een huis uit.   
Hij vult het formulier in.   
Hij ruimt op.   
  
Bij een normale zin met twee of meer werkwoorden staan het voorzetsel en het 
werkwoord aan elkaar.   
  
voorbeeld  
Ik ga een huis uitkiezen.   
Hij moet het formulier invullen.   
We zullen de spullen opruimen.   
  
 

voorbeeld 
Ik stap de trein uit.   uitstappen  
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5 Grammatica: het scheidbare werkwoord 
 
Schrijf een zin met het scheidbare werkwoord.  

 
1. samenwonen ________________________________________________________ 

2. afwassen  ________________________________________________________ 

3. aanvragen  ________________________________________________________ 

4. ophalen  ________________________________________________________ 

5. schoonmaken ________________________________________________________ 

6. instappen  ________________________________________________________ 

7. meenemen ________________________________________________________ 

 
6 Grammatica: het scheidbare werkwoord 

 
Praat samen.  
Maak een kort gesprekje zoals in het voorbeeld. 

 
a. Cursist A stelt de vragen en cursist B geeft antwoord. Geef antwoord in hele zinnen.  
 
1. Zet jij de computer aan? 
2. Was jij de kopjes zelf af? 
3. Nodig jij je vrienden uit? 
4. Bel jij je moeder op? 
5. Woon jij met iemand samen? 
6. Vul jij een formulier in? 
7. Leg jij de vraag uit? 
8. Pak jij de pen op? 
9. Deel jij taart uit? 
 
b. Doe de oefening nog een keer. Cursist B stelt nu de vragen en cursist A geeft antwoord. 
 
 
 

voorbeeld 
cursist A Ruim jij je spullen op? 
cursist B Ja, ik ruim mijn spullen op. 
cursist A Geef jij veel geld uit? 
cursist B Nee, ik geef niet veel geld uit.  
… 
 

voorbeeld 
uitnodigen   Ik nodig mijn vrienden uit.  
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7 Grammatica: het scheidbare werkwoord 
 
Praat samen.  
a. Cursist A stelt de vragen en cursist B geeft antwoord.  
 
1. Wat doe jij ’s morgens? 
2. Wat doe jij ’s middags? 
3. Wat doe jij ‘s avonds? 
4. Wat doe jij na het eten? 
5. Wat doe jij na de les? 

 
Geef antwoord in hele zinnen. Gebruik de woorden hieronder:  

 
b. Doe de oefening nog een keer. Cursist B stelt nu de vragen en cursist A geeft antwoord.  
 

8 Schrijven 
 
Maak goede zinnen. Zet de woorden in de goede volgorde.  
Het eerste woord staat er al. 
 
1. een – in – woon – maand – ik – Breda – . 
 

Sinds __________________________________________________________________ 
 
2. ik – Utrecht – woonde – in – . 
 

Eerst __________________________________________________________________ 
 
3. sportclub – graag – me – bij – inschrijven – een – wil – . 
  

Ik _____________________________________________________________________ 
 
4. heb – ik – opgebeld – het sportcentrum – . 
 

Daarom ________________________________________________________________ 
 
5. en – over – aangevraagd – tennis – voetbal – informatie – heb – . 
 

Ik _____________________________________________________________________ 
 
6. uitgenodigd – heeft – mij. 
 

Het sportcentrum ________________________________________________________ 

de deur opendoen    koffiezetten 
de televisie aanzetten   koffie inschenken 
het licht aandoen    spullen opruimen 
de computer aanzetten   de post openmaken 
mijn moeder opbellen   een vriendin uitnodigen 
het raam opendoen    de kopjes afwassen 
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7. naar - ga – ik – het sportcentrum – . 
 

Vanmiddag _____________________________________________________________ 
 
8. met – praat – eerst – sportinstructeur – de – . 
 

Ik _____________________________________________________________________ 
 
9. het – vul – inschrijfformulier – ik – in – . 
 

Daarna  ________________________________________________________________ 
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9 Schrijven 
 
Vul het formulier in met jouw gegevens en met jouw woonwensen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Woonwensen 

Aanhef:   heer   mevrouw 

Voornaam:  _________________________________________________________ 

Achternaam:  _________________________________________________________ 

Straat & huisnummer:  ________________________________________________________  

Postcode:  _________________________________________________________ 

Woonplaats:  _________________________________________________________ 

E-mail:   _________________________________________________________ 

Telefoon 1:  _______________________  Telefoon 2:  _______________________ 

 

Leeftijdscategorie:  20 – 30 jaar   30 – 40 jaar  40 – 50 jaar 

    50 – 60 jaar   60 – 70 jaar  70 jaar – ouder 

Verhuistermijn:  binnen een half jaar  binnen 1 jaar  over 1 – 2 jaar 

 

Heeft nu soort woning:  huurhuis   koophuis 

Zoekt soort woning:   huurhuis   koophuis 

 

Type woning:   appartement   hoekwoning             rijtjeshuis 

    2-onder-1-kapwoning  vrijstaande woning             boerderij 

    bungalow    anders: __________________________ 

 

Aantal kamers:  1+     2+    3+ 

    4+     5+    6+ 

 

Prijscategorie   < €500 p.m.   €500 – €700 p.m.             > €700 p.m.  

huurhuis:   anders:  ____________ 

 

Prijscategorie   0 - €100.000               €100.000 – €200.000    €200.000-€250.000 

koopwoning:    €250.000 - €350.000  €350.000 - €450.000     €450.000 - > 
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10 Spreken 
 
a. Cursist A stelt de vragen. Cursist B geeft antwoord. 

Gebruik hele zinnen.  
 
1. In welk type woning woonde je in je eigen land? 
2. Welk type woning wil jij het liefst?  
3. Wil je een huurhuis of een koophuis? 
4. In welke wijk wil je wonen?  
5. Woon je liever in een oud huis of in een nieuwbouwwijk?  
6. Woon je liever in het centrum van de stad of aan de rand van de stad? 
7. Woon je liever in de stad of in een dorp? 
 
b. Doe de oefening nog een keer. Cursist B stelt nu de vragen en cursist A geeft antwoord. 

Gebruik hele zinnen.  
 
11 Spreken 

 

Praat samen over woonwensen. Je gaat naar een makelaar, want je zoekt een nieuw huis. 
De makelaar stelt vragen over je woonwensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Cursist A is de makelaar, cursist B is de klant.  

Cursist A stelt de vragen, cursist B geeft antwoord. Cursist A vult het formulier met de 
woonwensen van cursist B in.  
 

1. Wat is uw leeftijd? / Hoe oud bent u? 
2. Wanneer wilt u verhuizen? 
3. Woont u nu in een koopwoning of een huurwoning? 
4. Zoekt u een koopwoning of een huurwoning? 
5. Hoe duur mag het huis zijn? 
6. Wilt u in een stad of in een dorp wonen?  
7. In welke wijk wilt u wonen? 
8. Wat voor type woning zoekt u? 
9. Wilt u een tuin of een balkon? 
10. Met hoeveel personen wilt u in uw huis wonen? 
11. Hoeveel kamers wilt u minimaal?  



16      Thema 8 Wonen Les 1       
 

b. Doe de oefening nog een keer. Cursist B is nu de makelaar en cursist A de klant.  
Cursist B stelt de vragen, cursist A geeft antwoord. Cursist B vult het formulier met de 
woonwensen van cursist B in.  
 

 

 
 

  

Woonwensen 

Leeftijdscategorie:  20 – 30 jaar   30 – 40 jaar  40 – 50 jaar 

    50 – 60 jaar   60 – 70 jaar  70 jaar – ouder 

Verhuistermijn:  binnen een half jaar  binnen 1 jaar  over 1 – 2 jaar 

 

Heeft nu soort woning:  huurhuis   koophuis 

Zoekt soort woning:   huurhuis   koophuis 

 

Type woning:   appartement   hoekwoning   rijtjeshuis 

    2-onder-1-kapwoning  vrijstaande woning   boerderij 

    bungalow    anders: __________________________ 

 

Prijscategorie   < €500    €500 – €700    > €700   

huurhuis:   anders:  ____________ 

 

Aantal kamers:  1+     2+    3+ 

    4+     5+    6+ 

 

Prijscategorie   0 - €100.000               €100.000 – €200.000    €200.000-€250.000 

koopwoning:    €250.000 - €350.000  €350.000 - €450.000     €450.000 - > 

 



Thema 8 Wonen Les 1     17 
 

12 Grammatica: het bezittelijk voornaamwoord 
 
Lees de uitleg.  

 
13 Grammatica: het bezittelijk voornaamwoord  

 
Welke woorden horen bij elkaar? Trek een lijn.  
 
Zij belt                                jullie moeder. 

Wij bellen zijn moeder. 

U belt hun moeder. 

Ik bel  onze moeder. 

Zij bellen uw moeder. 

Jij belt mijn moeder. 

Hij belt haar moeder. 

Jullie bellen jouw moeder. 

 
14 Grammatica: het bezittelijk voornaamwoord  

 
Schrijf het goede bezittelijk voornaamwoord. 
 
1. Zij woont met ________ man in een appartement.  

2. Hij woont met ________ vrouw en ________ kinderen in een boerderij.  

3. Ik hang ________ jas aan de kapstok.  

4. Abu, is dat ________ fiets die is omgevallen? 

Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat zegt van wie iets is.   
Bezittelijke voornaamwoorden zijn: mijn, jouw/je, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie en hun.   
 

persoonlijk  bezittelijk  voorbeeld 
voornaamwoord voornaamwoord 
ik   mijn   Mijn naam is Barbara 
jij   jouw/je  Jouw fiets is blauw. / Je fiets is blauw.  
u   uw   Uw tuin is groot.  
hij    zijn   Dat is zijn auto.  
zij   haar   Haar ogen zijn blauw.  
wij   ons/onze  Onze docent heet Abu. 
jullie   jullie   Jullie hond heet Max. 
zij   hun   Dat is hun huis.  
 

Let op!  
Ons gebruik je bij een het-woord. het boek  > ons boek  
Onze gebruik je bij een de-woord. de winkel > onze winkel  
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5. Marc en Sabine hebben een nieuwe auto gekocht. ________ auto is erg duur. 

6. De tuin van de buren is groter dan ________ tuin.  

7. Barbara en Abu, is dat ________ hond?  

8. Goedendag mevrouw, zal ik ________ zware tas dragen? 
 

15 Dictee  
 

Luister naar de docent. Schrijf de woorden en de zinnen.  

1. _______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________________ 

 

6. _______________________________________________________________________ 

 

7. _______________________________________________________________________ 

 

8. _______________________________________________________________________ 

 

9. _______________________________________________________________________ 

 

10. _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


