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Rekenen met DiKiBO- breuken nr 1. ntwoordblad 1.
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 opgaven (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed - cijfer: 16 - 6 17 - 7 18 - 8 19 - 9 20 - 10
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De uitleg bij deze opgaven staat in het ‘Breukenboekje’ van DiKiBO alsmede
in de Spiekboeken groep 6 en 7.
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Rekenen met DiKiBO- breuken nr 1. ntwoordblad 2.
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 opgaven (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed - cijfer: 16 - 6 17 - 7 18 - 8 19 - 9 20 - 10
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De uitleg bij deze opgaven staat in het ‘Breukenboekje’ van DiKiBO alsmede
in de Spiekboeken groep 6 en 7.
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Rekenen met DiKiBO- breuken nr 1. ntwoordblad 2.
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 opgaven (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed - cijfer: 16 - 6 17 - 7 18 - 8 19 - 9 20 - 10
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Opgave 15

Opgave 20
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De uitleg bij deze opgaven staat in het ‘Breukenboekje’ van DiKiBO alsmede
in de Spiekboeken groep 6 en 7.
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Rekenen met DiKiBO antwoordblad nummer 1
lengte, inhoud en gewicht
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 opgaven (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed - cijfer: 16 - 6 17 - 7 18 - 8 19 - 9 20 - 10
1

Hoeveel decimeter? 5 m =

50 dm

2

Hoeveel meter?

4m

3

Hoeveel decimeter? 25 cm =

2,5 dm

4

Hoeveel glazen van 0,25 cl schenk ik uit 2 liter?

8

5

Hoeveel bakjes van 250 gram vul ik met 10 kg?

40

6

Hoeveel liter? 250 ml =

0,25 l

7

Hoe zwaar wegen 50 dozen van ieder 20 kg?

1.000 kg

8

Hoeveel centimeter? 1,75 m=

175 cm

9

Hoeveel meter? 0,5 km =

500 m

10

Hoeveel meter? 1 mm =

0,001 m

11

Hoeveel meter? 4 dam =

40 m

12

Hoeveel decameter? 3,87 km =

387 dam

13

Hoeveel kilometer? 6 hm =

0,6 km

14

Hoeveel kilogram? 8 kg + 500 g + 1000 mg =

8,501 kg

15

Hoeveel liter? 250 cl + 250 dl =

27,5 l

16

Hoeveel meter? 0,6 km + 1,5 hm =

750 m

17

Hoeveel centimeter? 0,44 m + 1,97 m =

241 cm

18

Hoeveel gram? 1/4 kilo koffie =

250 g

19

Hoeveel glazen van 0,20 cl schenk ik uit 1 liter?

5 glazen

20

1 boom geeft 50 kg pruimen.
Hoeveel kg krijg ik van 160 bomen?

8.000 kg

P
S

40 dm =

M
I
C
E

N
E

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes 7 en 8 met uitleg
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Rekenen met DiKiBO 3F-1 antwoordblad
Opgave 1
Stickers plakken: je korting is 50%-40%-30%
Je geeft zo min mogelijk uit.
Je koopt deze artikelen:
Een trui van € 29,- jeans van € 89,- en sneakers van € 45,Hoeveel betaal je uiteindelijk? Het totaal bedrag is € 91,80
Opgave 2
665 : 7 = 95
Opgave 3
500 meter in 34,98 seconden is hoeveel km per uur? Dat is 51,5 km/u
Opgave 4
Rond af op één decimaal: 58,636. Dat is 58,6
Opgave 5
36 x 2,5 : 45 = 2
Opgave 6
27 - 6 x 5 + 4 = 1

P
S

M
I
C
E

N
E

Opgave 7
Ik ga op mijn e-bike naar Rome fietsen. Welke framemaat kies ik voor mijn fiets? 50 cm.
Mijn binnenbeenlengte is 87 cm.
Als ik deze vermenigvuldig met 0,226 dan heb ik de goede framemaat in inch.
1 inch is 2,54 cm.
Ik kan kiezen uit de framematen 44 cm-46 cm-48 cm-50 cm-52 cm-55 cm

Opgave 8
De voetbalwedstrijd was afgelopen om 22.18 uur.
De wedstrijd duurt 2 x 45 minuten, de pauze 15 minuten,
de blessuretijd was 18 minuten en de verlenging 15 minuten.
Hoe laat is de wedstrijd begonnen? De wedstrijd is om 20.00 uur begonnen.

Opgave 9
Het is 26 december 24.00 uur, Kerst is voorbij.
Hoeveel uur nog tot aan de jaarwisseling? Nog 120 uur.
Opgave 10
Wesley rijdt trainingsrondjes van 500 meter. Zijn rondetijd is gemiddeld 48,2 sec.
Het doel is om de 5.000 meter binnen 7,5 minuten te rijden.
Hoe moet de rondetijd in dat geval minimaal zijn? De rondetijd moet minimaal 45 sec. zijn.

De uitleg bij deze opgaven staat in het e-book
'op weg naar 3F' rekenen op niveau eindexamen Havo en MBO-4 deel 1.
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Rekenen met DiKiBO 3F-2 antwoordblad
Opgave 1
40-16 x 2 = 8
Opgave 2
Vul het ontbrekende getal in:
1,80 - 0,95 = 0,85
2,74 - 1,68 = 1,06
Opgave 3
Vul het ontbrekende getal in:
1,85 + 0,55 = 2,40
0,895 + 0,140 = 1,035
Opgave 4
De koivijver moet leeg worden gepompt. De maten van de vijver zijn:
Lengte: 4 meter / Breedte: 2,8 meter / Diepte: 1,5 meter
In verband met de herrie die de pomp maakt moet deze om 23.00 uur uit.
Het leegpompen kost per 90 liter water 1 minuut.
Hoe laat moet ik uiterlijk beginnen?
A 19.00 uur

M
I
C
E
B 19.50 uur

C 20.00 uur

N
E

D 20.50 uur

Opgave 5
Ik rijd met een snelheid van 100 km/uur over de snelweg.
Tot het eerstvolgende benzinestation is een afstand van 5500 meter. Over hoeveel minuten
ben ik daar? Afronden op een heel getal: over 3 minuten.

P
S
Opgave 6

2

Hoeveel liter water zit er in de visvijver? De oppervlakte van de vijver is 9 m ,
de diepte 80 cm.
Er zit 7200 liter water in de vijver.
Opgave 7
De hovenier plant gemiddeld 16 struiken in 25 minuten.
Hoeveel uur werk kost de aanplant van 520 struiken?
Afronden op een heel getal. De werktijd is 14 uur.
Opgave 8
De tuintegel die ik kies is 30 bij 50 cm. Ik heb er 1600 nodig.
Ze kosten € 14,95 per m

2

Hoeveel moet ik betalen? € 3588,-

Opgave 9
0,8 % van € 1870,- = € 14,96
Opgave 10
120% van 3,6 = 4,32

De uitleg bij deze opgaven staat in het e-book
'op weg naar 3F' rekenen op niveau eindexamen Havo en MBO-4 deel 2.
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Taal met DiKiBO nummer 1
Antwoordblad werkwoordspelling 1F-1
tegenwoordige tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 De gids vertelt boeiend over vogels.

vertellen tt

2 Oma viert haar verjaardag met een diner.

vieren tt

3 Ze krijgt van ons een zelfgemaakt kookboek.

krijgen tt

4 Jij bent echt keigoed in voetbal!

zijn tt

5 Huil jij ook wel eens om een mooi liedje?

huilen tt

6 Wij noemen onze Spaanse hond Perro.

noemen tt

7 Perro betekent 'hond' in het Spaans.

betekenen tt

M
I
C
E

N
E

8 Ik ga zo naar de huisarts.

gaan tt

9 De schilders verven de buitenkant van ons huis.

verven tt

P
S

10 Eén van hen staat op een steiger.

staan tt

11 De Amsterdamse grachten bestaan 400 jaar.

bestaan tt

12 De vloot bestaat uit 40 sloepen.

bestaan tt

13 Jullie gaan ook vaak op vakantie!

gaan tt

14 Ik maak iedere ochtend een fruit-smoothie.

maken tt

15 De bloemist brengt de bloemen thuis.

brengen tt

16 Hij durft echt alles!

durven tt

17 Ik lees heel graag.

lezen tt

18 Constance danst klassiek ballet.

dansen tt

19 Wij schrijven deze woorden perfect.

schrijven tt

20 Juf schrijft de sommen op het bord.

schrijven tt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 2
Antwoordblad werkwoordspelling 1F-2
verleden tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 De gids vertelde boeiend over vogels.

vertellen vt

2 Oma vierde haar verjaardag met een diner.

vieren vt

3 Ze kreeg van ons een zelfgemaakt kookboek.

krijgen vt

4 Oranje werd kampioen bij het EK voetbal.

worden vt

5 Huilde jij ook om de song 'dat ik je mis' ?

huilen vt

6 Wij bleven de hele dag in de dierentuin.

blijven vt

7 Ik las vroeger iedere avond voor.

voorlezen vt

8 Jaap ging gistermiddag naar de oogarts.

gaan vt

9 De schilder verfde ons huis.

verven vt

10 Hij stond op een hoge steiger.

staan vt

11 Wij zwommen in de Amsterdamse grachten.

zwemmen vt

12 De vloot bestond uit 40 sloepen.

bestaan vt

13 Jullie vierden vroeger ook vaak vakantie!

vieren vt

14 Ik maakte iedere ochtend een fruit-smoothie.

maken vt

15 De bloemist bracht de bloemen thuis.

brengen vt

16 Hij viste de hele dag op karpers.

vissen vt

17 Ik las dit boek in één adem uit.

lezen vt

18 Constance danste klassiek ballet.

dansen vt

19 Wij leerden deze woorden uit het hoofd.

leren vt

20 Pap waste alle kopjes af.

afwassen vt

P
S

M
I
C
E

N
E

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 3
Antwoordblad werkwoordspelling 1F-3
voltooid deelwoord
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 De gids heeft ons veel over vogels verteld.

vertellen v.dw.

2 Oma heeft haar verjaardag gister gevierd.

vieren v.dw.

3 Ze heeft van ons een kookboek gekregen.

krijgen v.dw.

4 Oranje is kampioen bij het EK voetbal geworden.

worden v.dw.

5 Heb jij ook om de song 'dat ik je mis' gehuild?

huilen v.dw.

6 Wij zijn de hele dag in de dierentuin gebleven.

N
E

7 Moeder heeft mij vroeger veel voorgelezen.

M
I
C
E

8 Jaap is gistermiddag naar de oogarts gegaan.
9 De schilder heeft ons huis geverfd.

P
S

10 Hij is daarvoor op een hoge steiger geklommen.

blijven v.dw.

voorlezen v.dw.
gaan v.dw.

verven v.dw.

klimmen v.dw.

11 Wij hebben in de Eem gezwommen.

zwemmen v.dw.

12 Gijs heeft lang met zijn sloep gevaren.

varen v.dw.

13 Jullie zijn vroeger ook vaak vakantie gegaan.

gaan v.dw.

14 Ik heb een lekkere fruit-smoothie gemaakt.

maken v.dw.

15 De bloemist heeft de bloemen thuis bezorgd.

bezorgen v.dw.

16 Hij heeft de hele dag op karpers gevist.

vissen v.dw.

17 Ik heb dit boek in één adem uit gelezen.

lezen v.dw.

18 Constance heeft klassiek ballet gedanst.

dansen v.dw.

19 Wij hebben dit gedicht uit het hoofd geleerd.

leren v.dw.

20 Pap heeft alle kopjes afgewassen.

afwassen v.dw.

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 4
Antwoordblad werkwoordspelling 1F-4
tegenwoordige tijd-verleden tijd-voltooid deelwoord
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Wij daalden 1000 meter de berg af.

dalen vt

2 Oma heeft gister bij ons gegeten.

eten v.dw.

3 Lisa heeft haar rijbewijs gehaald.

halen v.dw.

4 Oranje traint hard voor het EK voetbal.

trainen tt

5 Hij sprong een gat in de lucht van blijdschap.

springen vt

6 Wij spelen veel rummikub thuis.

N
E

7 Moeder heeft mij vroeger veel voorgelezen.

M
I
C
E

8 De kapper verft mijn haar

9 De schilder heeft ons huis geverfd.

P
S

10 Peter heeft net 10 km hard gelopen.

spelen tt

voorlezen v.dw.
verven tt

verven v.dw.
lopen v.dw.

11 De voetballer schoot in eigen doel.

schieten vt

12 De watertaxi vaart door de haven.

varen tt

13 Wat is wake-boarden eigenlijk?

zijn tt

14 Ivar zei dat hij Kyteman kent.

zeggen vt

15 Even later hadden zij het bos bereikt.

bereiken v.dw.

16 Jari keek nog eenmaal om.

omkijken vt

17 Jij eet ook niet veel!

eten tt

18 Annemiek schenkt water uit een kan.

schenken tt

19 De baby deed zijn oogjes dicht.

doen vt

20 Ik rijd straks even naar de supermarkt.

rijden tt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 1
Antwoordblad werkwoordspelling 2F-1
tegenwoordige tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Joep vindt een bot in de tuin.

vinden tt

2 De kunstenaar beeldt een boot af.

afbeelden tt

3 Ik laat elke dag de hond uit.

uitlaten tt

4 Hij is echt zeer goed in tennis!

zijn tt

5 Jij mag wel eens naar de kapper.

mogen tt

6 Wij trachten snel te reageren op uw brief.

trachten tt

10 De verpleegkundige verbindt de wond.

N
E

11 Het vliegtuig landt rustig.

landen tt

12 Dick vergeet altijd op te ruimen

vergeten tt

13 Deze groep richt een nieuwe partij op.

oprichten tt

14 Polen bestraten onze stoep opnieuw.

bestraten tt

15 De peuter rust lekker in de bakfiets.

rusten tt

16 Ik stoot me steeds aan die bloembak.

stoten tt

17 Jij antwoordt altijd snel!

antwoorden tt

18 Het fruit verrot in de verpakking.

verrotten tt

19 De varkensstal brandt af!

afbranden tt

20 De koning schrijft de troonrede niet zelf.

schrijven tt

7 De docent drama beeldt een clown uit.

M
I
C
E

8 Ik zal mijn mail even checken.

9 Ze prijzen morgen alle kerstartikelen af.

P
S

uitbeelden tt
zullen tt

afprijzen tt

verbinden tt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 2
Antwoordblad werkwoordspelling 2F-2
verleden tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Joep vond een bot in de tuin.

vinden vt

2 De kunstenaar beeldde een boot af.

afbeelden vt

3 Ik liet elke dag de hond uit.

uitlaten vt

4 Hij was echt zeer goed in tennis!

zijn vt

5 Jij mocht wel eens naar de kapper.

mogen vt

6 Wij trachtten snel te reageren op uw brief.

trachten vt

10 De verpleegkundige verbond de wond.

N
E

11 Het vliegtuig landde rustig.

landen vt

12 Dick vergat altijd op te ruimen

vergeten vt

13 Deze groep richtte een nieuwe partij op.

oprichten vt

14 Polen bestraatten onze stoep opnieuw.

bestraten vt

15 De peuter rustte lekker in de bakfiets.

rusten vt

16 Ik stootte me steeds aan die bloembak.

stoten vt

17 Jij antwoordde altijd snel!

antwoorden vt

18 Het fruit verrotte in de verpakking.

verrotten vt

19 De varkensstal brandde af!

afbranden vt

20 De koning schreef de troonrede niet zelf.

schrijven vt

7 De docent drama beeldde een clown uit.

M
I
C
E

8 Ik zou mijn mail even checken.

9 Ze prijsden alle kerstartikelen af.

P
S

uitbeelden vt
zullen vt

afprijzen vt

verbinden vt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 2
Antwoordblad werkwoordspelling 2F-2
verleden tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Joep vond een bot in de tuin.

vinden vt

2 De kunstenaar beeldde een boot af.

afbeelden vt

3 Ik liet elke dag de hond uit.

uitlaten vt

4 Hij was echt zeer goed in tennis!

zijn vt

5 Jij mocht wel eens naar de kapper.

mogen vt

6 Wij trachtten snel te reageren op uw brief.

trachten vt

10 De verpleegkundige verbond de wond.

N
E

11 Het vliegtuig landde rustig.

landen vt

12 Dick vergat altijd op te ruimen

vergeten vt

13 Deze groep richtte een nieuwe partij op.

oprichten vt

14 Polen bestraatten onze stoep opnieuw.

bestraten vt

15 De peuter rustte lekker in de bakfiets.

rusten vt

16 Ik stootte me steeds aan die bloembak.

stoten vt

17 Jij antwoordde altijd snel!

antwoorden vt

18 Het fruit verrotte in de verpakking.

verrotten vt

19 De varkensstal brandde af!

afbranden vt

20 De koning schreef de troonrede niet zelf.

schrijven vt

7 De docent drama beeldde een clown uit.

M
I
C
E

8 Ik zou mijn mail even checken.

9 Ze prijsden alle kerstartikelen af.

P
S

uitbeelden vt
zullen vt

afprijzen vt

verbinden vt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 4
Antwoordblad werkwoordspelling 2F-4
tegenwoordige tijd-verleden tijd-voltooid deelwoord
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Tiuri schudde zijn hoofd.

schudden vt

2 Ik heb het pak goed geschud voor het te openen.

schudden v.dw.

3 Jens heeft zijn 180 mails beantwoord.

beantwoorden v.dw.

4 Beantwoord jij ook direct na je vakantie je mails?

beantwoorden tt

5 De vlinders dansten om de vlinderstruik.

dansen vt

6 Perro vangt vliegen.

N
E

7 Hoeveel heeft hij er vandaag gevangen?

M
I
C
E

8 Hij doet heel veel op een werkdag thuis.
9 Hij deed alsof alles vanzelf ging.

P
S

10 Ik heb die droevige film vermeden.

vangen tt

vangen v.dw.
doen tt

doen vt

vermijden v.dw.

11 Lisanne lustte eerst geen groenten.

lusten vt

12 De watertaxi voer door de haven.

varen vt

13 De patiënt heeft vandaag zelf gedoucht.

douchen v.dw.

14 Nerveus checkten we het saldo.

checken vt

15 De hele groep is nu getoetst.

toetsen v.dw.

16 De student ontkrachtte zijn argument in het betoog.

ontkrachten vt

17 Gijs vindt het super dat hij vader wordt.

vinden tt

18 Ik verbind graag mensen met elkaar.

verbinden tt

19 Deze docent beantwoordt direct haar mails.

beantwoorden tt

20 De studenten beantwoordden hun mails ook.

beantwoorden vt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 1
Antwoordblad werkwoordspelling 3F-1
tegenwoordige tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Wat vind jij hiervan?

vinden tt

2 Jij vindt het vast geweldig.

vinden tt

3 Jij rijdt vast graag in een cabrio.

rijden tt

4 Rijd je wel eens in zo'n auto?

rijden tt

5 Volgens mij rijdt je broer al jaren in zijn cabrio.

rijden tt

6 Ik word niet goed van dat domme gepraat.

worden tt

10 Ik heb die foto online laten vergroten.

N
E

11 Ik verlaat mijn familie met moeite.

verlaten tt

12 Cees coacht het hockeyteam van zijn dochter.

coachen tt

13 Scheldt je buurvrouw jou ook wel eens uit?

schelden tt

14 De koning en koningin reizen veel.

reizen tt

15 Zij reist regelmatig naar Thailand.

reizen tt

16 Suus voedt haar baby zelf.

voeden tt

17 Anne verwacht haar kindje in februari.

verwachten tt

18 Verrot fruit lust ik echt niet.

lusten tt

19 De journalist schrijft een artikel voor de krant.

schrijven tt

20 Schrijf jij dagelijks in je dagboek?

schrijven tt

7 Als je goed oefent dan word je steeds beter.

M
I
C
E

8 Je wordt vast de beste drummer van Nederland.
9 Justin mijdt echt iedere uitdaging.

P
S

worden tt
worden tt
mijden tt

vergroten tt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 2
Antwoordblad werkwoordspelling 3F-2
verleden tijd
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Wat vond jij hiervan?

vinden vt

2 Jij vond het vast geweldig.

vinden vt

3 Jij reed vast graag in een cabrio.

rijden vt

4 Reed je wel eens in zo'n auto?

rijden vt

5 Laurens bereidde het eten met zorg.

bereiden vt

6 Martien bereed het paard dagelijks.

berijden vt

10 Ik vergrootte de foto zelf.

N
E

11 Ik verliet mijn familie met moeite.

verlaten vt

12 Cees coachte het hockeyteam van zijn dochter.

coachen vt

13 Schold je buurvrouw jou ook wel eens uit?

schelden vt

14 De koning en koningin reisden veel.

reizen vt

15 Zij reisde regelmatig naar Thailand.

reizen vt

16 Suus voedde haar baby zelf.

voeden vt

17 Anne verwachtte haar kindje in februari.

verwachten vt

18 Verrot fruit lustte ik echt niet.

lusten vt

19 De journalist schreef een artikel voor de krant.

schrijven vt

20 Schreef jij dagelijks in je dagboek?

schrijven vt

7 Door veel oefenen werd je steeds beter.

M
I
C
E

8 Zo'n ongeval gebeurde vaker.

9 Justin meed echt iedere uitdaging.

P
S

worden vt

gebeuren vt

mijden vt

vergroten vt

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 3
Antwoordblad werkwoordspelling 3F-3
voltooid deelwoord
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 Dit is al veel vaker gebeurd!

gebeuren v.dw.

2 Hoe heeft die partijleider het dan bedoeld?

bedoelen v.dw.

3 Ik heb zo'n onwijs mooi plan bedacht.

bedenken v.dw.

4 Hij heeft me over zijn nieuwe baan verteld.

vertellen v.dw.

5 Zij heeft jou onvoorwaardelijk geloofd!

geloven v.dw.

6 De crimineel heeft zich achteraf veel verweten.

verwijten v.dw.

7 Wat heeft die ster zich veel verbeeld.

verbeelden v.dw.

8 De vereniging heeft haar plan opgesteld.

opstellen v.dw.

9 Ze hebben de rest keurig verdeeld.

verdelen v.dw.

10 De asielzoekers dreigen te worden uitgezet.

uitzetten v.dw.

11 De parapenter is op de golfbaan beland.

belanden v.dw.

12 Marlies had het huis keurig opgeruimd.

opruimen v.dw.

13 De ballon is opgestegen vanaf het weiland.

opstijgen v.dw.

14 Wie heeft dit in vredesnaam bedacht?

bedenken v.dw.

15 De geiten komen de berg afgerend.

rennen v.dw.

16 Ik heb me nu al 10 keer gestoten.

stoten v.dw.

17 De zwerfster heeft jarenlang gebedeld.

bedelen v.dw.

18 De natuur heeft Nederland goed bedeeld.

bedelen v.dw.

19 Door zijn burn-out is hij ook echt afgebrand.

afbranden v.dw.

20 De koffie was ambachtelijk gebrand.

branden v.dw.

P
S

M
I
C
E

N
E

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO nummer 4
Antwoordblad werkwoordspelling 3F-4
tegenwoordige tijd-verleden tijd-voltooid deelwoord-bijv.nw.
Beoordelingssleutel:
De norm voor voldoende is dat 16 zinnen (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed -> cijfer: 16 -> 6 17 -> 7 18 -> 8 19 -> 9 20 -> 10.

1 De zwarte ridder vermoordt Edwinem.

vermoorden tt

2 De kat vermoordde het vogeltje.

vermoorden vt

3 Hond Luna heeft alle vliegen in huis vermoord.

vermoorden v.dw.

4 De vermoorde vlieg lag met zijn pootjes omhoog.

vermoorden bijv.nw.

5 De jarige kleuter verdeelt de traktatie.

verdelen tt

6 De rozijntjes zijn eerlijk verdeeld.

N
E

7 Wat bedoelt de dirigent eigenlijk?

M
I
C
E

8 Zij heeft bedoeld dat we beter moeten repeteren.

9 Je leidt het woord leerling af van het woord leren.

P
S

10 Wij leidden deze kennis af uit onderzoek.

verdelen v.dw.
bedoelen tt

bedoelen v.dw.
afleiden tt

afleiden vt

11 Wij waren afgeleid door de sneeuwbui buiten.

afleiden v.dw.

12 Ken jij van het Engels afgeleide woorden?

afleiden bijv.nw.

13 Het team douchte na de wedstrijd.

douchen vt

14 We hebben ons banksaldo even gecheckt.

checken v.dw.

15 De student ontkrachtte zijn argument in het betoog.

ontkrachten vt

16 Het ontkrachte argument kwam sterk over.

ontkrachten bijv.nw.

17 Ben jij tevreden over de ov-chipkaart?

zijn tt

18 Ik verwachtte je nog niet.

verwachten vt

19 Het lang verwachte bericht is aangekomen!

verwachten bijv.nw.

20 Toch sneller dan we hadden gedacht!

denken v.dw.

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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Taal met DiKiBO antwoordblad nummer 3F-5 werkwoordspelling
De norm voor voldoende is dat 16 opgaven (80%) goed zijn ingevuld.
Aantal goed - cijfer: 16 - 6 17 - 7 18 - 8 19 - 9 20 - 10
1

Het gebeurt wel dat een reclamespotje wordt afgekeurd.

gebeuren t.t.

2

Naar van die kapotte vaas maar het is nu eenmaal gebeurd.

gebeuren v.dw.

3

Heb jij die klant al gefactureerd?

factureren v.dw.

4

Het mistte zo dat er een file ontstond.

misten v.t.

5

De groep studenten miste ternauwernood de trein.

missen v.t.

6

Het filiaal heeft alle artikelen afgeprijsd.

afprijzen v.dw.

7

De te zwaar belaste brug stortte in.

belasten bijv.nw.

8

De te zwaar belaste brug stortte in.

9

De politicus ontkrachtte zijn eigen argument.

10

Jij beantwoordt je mails ook altijd direct!

P
S

M
I
C
E

N
E
instorten v.t.

ontkrachten v.t.
beantwoorden t.t.

11

Het is nodig dat u alles vanuit hetzelfde standpunt beoordeelt.

beoordelen t.t.

12

De docent verdeelt zijn tijd goed over alle studenten.

verdelen t.t.

13

De meningen over deze burgemeester zijn verdeeld.

verdelen v.dw.

14

De sterren fonkelden aan de hemel.

fonkelen v.t.

15

De leiding bepaalt wat er gebeurt.

bepalen t.t.

16

Upgrade jij zelf nieuwe software?

upgraden t.t.

17

De aardbeving verwoestte een heel dorp.

verwoesten v.t.

18

De prijzen zijn opnieuw verhoogd.

verhogen v.dw.

19

Het net gelande vliegtuig schudde nog wat na.

landen bijv.nw.

20

Hij luisterde geconcentreerd naar de uitleg.

concentreren bijv.nw.

Onvoldoende? Kijk in de spiekboekjes met uitleg.
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