
 

Naam :      Nederlands   Datum 

6N1     Taalstudio 2 - Unit 8 

 

I. TEST  

1.  Code - Vul de volgende zinnen in met één van de hierboven voorgestelde woorden 

notamment - une tique -  infecter - hymne national -  introduire - sucer - soigneusement - les mollets 

- enlever-  des arrières-pensées  

 

Sommige juwelen zijn verboden, .................. tong-en lippiercings. 

De regering wil een nieuwe wet rond de euthanasie ............................................... 

Mijn grootvader werd in het bos door een ........................   ........................... 

Deze insecten ........................ het bloed van hun slachtoffer. 

Als je in het bos bent gegaan, is het aangeraden je ........................   ........................ te inspecteren. 

Waarmee kan je zo'n insect .............................. ? 

De verdacht had .....................  

La Brabançonne is ons ................................. 

 

2. Leestekst: Dresscode voor de examens?  

Situatie : Pendant les examens certains portent un costume.  Cela relève-t- il d'une tradition 

ou y a-t-il un sens réel au port de cette tenue. 

Tâche : Réponds en néerlandais avec tes propres mots aux questions suivantes : 

1 Waarom ziet die student een verband tussen een huwelijksplechtigheid en een 

mondeling examen?  

 

2 Welke typische ‘ingrediënten’ onderscheidt hij bij een schriftelijk examen?  



- Kleren die je aantrekt?  

 

- Met wie spreek je nog even voor je de examenzaal binnentreedt en 

met welke consequenties?  

 

- Waar ga je zitten als je de zaal binnen kunt?  

 

- Wat doe je tijdens de daarop volgende twee uur?  

 

3 Hoe wordt het ceremonieel van een mondeling examen beschreven?  

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  

3.5  

4 Joris schijnt op alles voorbereid te zijn. Met welk onverwacht probleem wordt hij 

toch nog geconfronteerd en hoe lost hij het op?  

 

(ii) De tekst  

Op het forum van de Faculteit Wetenschappen is er momenteel een topic over het al 

dan niet dragen van een kostuum op een mondeling examen. Ik vind het een 

interessante vraag. Wat is eigenlijk de gewoonte bij mondelinge examens? Met of 



zonder pak? We laten eerst Joris aan het woord voor je zelf je eigen mening 

ventileert.  

Donderdag komt het eerste mondelinge examen eraan en dat betekent dat ik me 

weer in een deftig kostuum ga steken. Dat gaat mijn cijfer waarschijnlijk niet 

beïnvloeden maar dat is dan ook niet de reden waarom iemand überhaupt een 

kostuum aandoet op een mondeling examen. Als je naar een trouwfeest gaat, doe je 

meestal toch ook een kostuum aan, maar waarom? Toch in ieder geval niet om de 

bruid van gedacht te doen veranderen zeker? Waarom dan wel? Ah, gewoon, omdat 

dit nu toevallig één van die gelegenheden is waarop je dat aandoet. Een mondeling 

examen hoort ook in die categorie en dus maken we van de gelegenheid gebruik. En 

daarbij: dat is nu toch wel één van de positieve kanten aan mondelinge examens als ik 

eerlijk mag zijn.  

Bij een schriftelijk examen trek je je dagdagelijkse kleren aan, je maakt mekaar nog 

wat zenuwachtig voor het allemaal begint en je gaat aan een eenzaam tafeltje zitten 

(zodat je zeker niet spiekt). Vervolgens mag je voor de volgende 2 uren 

onafgebroken schrijven tot je geen gevoel meer hebt in je elleboog en de zweetgeur 

vanonder je T-shirt begint op te stijgen. Je hebt eigenlijk geen zin om dat allemaal 

op te schrijven maar je kan niet anders.  

Een mondeling examen, dat is veel plezanter. Je trekt een schoon kostuum aan met 

das en al; je begeeft je naar het lokaal, waar in de gang een paar stoeltjes staan die 

niet gebruikt worden want iedereen is veel te zenuwachtig om te zitten en je wacht 

tot je aan de beurt bent. Je vergelijkt jouw kostuum met dat van een klasgenoot en 

je lacht met de enkeling die geen kostuum heeft aangetrokken en toevallig ná de 

twee snoodaards mét kostuum moet komen, tot je binnen moet stappen. Je doet je 

verhaal, knoopt misschien een kort ontspannend gesprek aan met de prof en je gaat 

weg met een goed gevoel en met het brandende verlangen een jeansbroek aan te 

trekken zo vroeg als dat maar kan. Goed, dat is dan het ideale examen, zoals je 

ervan kunt dromen.  



Probleem: dat mondeling examen is in Antwerpen. Ik moet dus de trein op en af 

nemen en 10 minuten te voet afleggen. En uiteraard regent en waait het. Dan is de 

hamvraag: wat voor jas trek je aan op een kostuum? No matter what, no matter how, 

je zal er belachelijk uitzien tenzij je zo’n coole lange zwarte overjas aantrekt type 

maffiabaas. Die heb ik niet, ik heb alleen een gewone overjas met overal knopen en 

zakken op en nota bene een klein doodshoofd achter op mijn schouder!  

Joris, 19 jaar  

 

3.  Luistervaardigheid ( plages 36-37 de ton CD - 3 écoutes max) 

Situation : On parle de + en + de la réintroduction de l’uniforme dans les écoles.  Qu’en penses-

tu ?  Inspire-toi des arguments donnés dans les 2 reportages suivants  

 

Voorstanders van het uniform   Tegenstanders van het uniform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Essaie-toi aux traductions suivantes par rapport à la Unit 8 : ( pour entrenir ta 

maîtrise de la syntaxe)  

Tandis que des problèmes en rapport à la tenue vestimentaire apparaissent souvent dans nos écoles dès le 

printemps, certains directeurs pensent à  réintroduire l'uniforme bien que les élèves détestent 

ça !  

 

 

D'après une vendeuse, l'uniforme offre beaucoup d'avantages.  Tout d'abord il camouflerait les 

différences;  ensuite tu n'es plus jugé à propos de ton apparence ( passif); finalement tu n'as 

plus besoin de passer des heures à choisir tes vêtements. 

 

 

Les gens qui sont contaminés par une tique (passif) courent le risque d'avoir de sérieux problèmes de santé.  

Une enquête a révélé ( expression habituelle) que un quart des tiques qui se trouvent dans les 

bois, provoquent la maladie de Lyme. 

 

 

 

 

(correction la semaine prochaine ;) 

II. Cours  

- Lisez l'article sur H & M, recherchez le vocabulaire nouveau.  Résumez-moi par écrit le 

contenu et apportez votre avis personnel. (p.6) 

- Imaginez que vous deviez faire l'exercice écrit p.8 , remettez-vous en tête les 

formules d'une lettre formelle ( 1er dossier). 



- Ecoutez le tutoriel suivant sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=m0Jh76DsEm0 (révision de te + infinitif) 

 https://www.youtube.com/watch?v=VNAXWOUt_GM (réivision du double 

infinitif) 

  Si vous n'avez pas compris mon tableau p. 8-9 

Je vous propose ensuite des exercices avec correctifs.  Suivez les liens ci-dessous : 

 
www.nlfacile.com › double-infinitif-neerlandais_2_24422 
 
 
www.nlfacile.com › double-infinitif-neerlandais_2_35856 
 
 
www.nlfacile.com › double-infinitif-neerlandais_2_104044 
 
 

 

 

III. Avancer dans votre présentation orale. 

 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_24422.htm&usg=AOvVaw0-YyeR1fTxIY03jeElMZgi
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_24422.htm&usg=AOvVaw0-YyeR1fTxIY03jeElMZgi
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_24422.htm&usg=AOvVaw0-YyeR1fTxIY03jeElMZgi
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_35856.htm&usg=AOvVaw3e2u72BtgkhP_Y7G6DTLdY
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_35856.htm&usg=AOvVaw3e2u72BtgkhP_Y7G6DTLdY
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_35856.htm&usg=AOvVaw3e2u72BtgkhP_Y7G6DTLdY
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_104044.htm&usg=AOvVaw3c1C5L9QUVVl8b-TJ9rfp4
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_104044.htm&usg=AOvVaw3c1C5L9QUVVl8b-TJ9rfp4
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxqjhsbDoAhXawAIHHUAgCyIQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlfacile.com%2Fdouble-infinitif-neerlandais_2_104044.htm&usg=AOvVaw3c1C5L9QUVVl8b-TJ9rfp4

