Exercise Book 11/2017 – Learn Dutch!course by de Bijlesmaatschappij (sample edition)
Use the free Learn Dutch!-slides provided on debijlesmaatschappij.nl and materials provided on the Learn Dutch!-course
Facebook in addition to this booklet, these exercises can be used as an assessment to test your current level of Dutch
as well (suitable only for applicants of our course).
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Spreektoets
Conversation test
Write down a correct reply in Dutch.
A)
I: Hallo

! Goedemorgen! Hoe gaat het?

I: Wat is jouw naam? En waar kom je vandaan?
I: Ben je getrouwd?
I: Hoe oud ben je?
I: Heb je kinderen?
I: Wat doe je? Werk je of studeer je?
I: Waar woon je nu?

B)
Wat betekenen de volgende woorden?
Give the definition of the following words in English.
a) Kaas
b) Auto
c) Apotheek
d) Ziekenhuis

e) Sinaasappel
f) De jongen
g) De vrouw
h) Het huis

i) Het eten
j) De kinderen
k) Het plein
l) De stier

m) De bibliotheek
n) Het scherm
o) Zwarte piet
p) Het nieuws

C)
Translate the following text to English.
Het is weer zover. Het grote heksenfeest gaat beginnen. Van alle kanten komen de
heksen naar de open plek in het Grote Bos. Het zijn bij elkaar wel honderd heksen. Wie
zal deze keer de eerste prijs winnen? De één heeft een nieuwe toverdrank, de ander een
griezelige verdwijnkunst.
Heks Grom is het eerst aan de beurt, want zij is de oudste. "Let op," krast de stem van
Grom. "Zoiets heb je nog nóóit gezien! Met deze drank tover ik mezelf boven in die hoge
boom!"
Grom neemt een slok en nog een en weg is Grom ... Maar ze zit niet in de hoge boom. Ze
is nergens te zien. Erg jammer, want zo kan ze de eerste prijs niet meer winnen.
Nu is Grizela aan de beurt. Grizela laat haar bezem dansen op de maat van een echt
heksenwijsje dat ze zelf speelt op een heel hoog piepfluitje. Erg knap hoor. Maar de
andere heksen kunnen ook wel wat! Het jonge heksje Zwaantje tovert dennenappels om in

gehaktballen en Groenela tovert de bezemstelen van alle heksen aan elkaar vast.
D)
Give your opinion about the text using 'I think', 'I find' and 'I want' in Dutch. Minimum of 3
correct sentences.

E)
Deze, die, dit, dat? And why?
1. Het huis . te koop staat, is van mijn moeder.
2. De jongen . vervelend is, moet uit de klas.
3. Ik wil een auto . heel hard kan rijden!
4. De computer .. kapot is, moet vervangen worden.
5. Sander is op zoek naar Fatima, .. ziek is.
6. De jongens, .. op voetbal zitten, zijn allemaal ziek.
7. Het meisje . snoep wil, zit op die bank.
8. Zij lopen naar de bibliotheek . op zondag gesloten is.
9. Wij gaan naar het station, . dichtbij de Dam is.
10. Zijn moeder, .. heel oud is, woont in een bejaardentehuis.
11. Ik wil een boek . ik in de trein kan lezen.
12. De jongen, .. verdwaald is, was bij een vriend.
13. De vriendin wilt een tafel .. heel groot is.

F)
Vul het juiste bezittelijk voornaamwoord in
Fill in the correct possessive noun
1.Fabian neemt de bus naar school, want .. fiets is stuk.
2.De vader is erg verdrietig omdat .. zoon ziek is.
3.Wij gaan weg, .. dochter moet slapen.
4. .. opa is erg ziek. (ik)
5. .. pompoen is groter dan die van mij. (jij)
6. .. auto staat verkeerd geparkeerd. (zij)
7.Wij gaan weg omdat .. vrienden vervelend zijn. (jullie)
8. . computer is erg nieuw! (ik)
9. .. jongen is een lieve zoon. (wij)
10. .. huis wordt steeds mooier! (wij)
11.Wij lopen naar . school. (zij meervoud)
12.De jongens nemen de trein naar .. feest. (zij)
13.Sinterklaas is erg boos dit jaar, want .. zwarte piet is niet meer hetzelfde.

G)
Schrijf een kort verhaal over de afgelopen week in plusminus 100 woorden. Gebruik alleen
de tegenwoordige tijd! Write a short story about your week in appr. 100 words. Use the
present tense only!

F)
Write down 4 prepositions, each with an example sentence in Dutch.
H)
Write down 8 colours. Combine them with a number (1-100) into one sentence each, using
different colours and numbers each time. All in Dutch of course.
I)
Make 10 grammatically correct sentences with 'er', the possessive pronoun, the
demonstrative pronoun, at least one preposition and at least two regular nouns with the
correct article. Write them down.
J)
Explain how to find the correct past tense of the verbs 'werken', 'lopen' and 'rennen'.
Motivate your answer.
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