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Grammaticaoefeningen : herhaling 
 

- CORRECTIF - 
 
1. Les pronoms et déterminants indéfinis 

 
Complète par un des adverbes suivants. 

 

 1) Ik ken veel mensen, maar ik ken niet iedereen.  

2) Die appels zien er lekker uit. Geef er mij een paar/sommige.  

3) Het spijt me, maar ik heb geen enkel chips meer.  

4) Je kan nooit alles kennen.  

5) Heb je iedereen op het feest uitgenodigd?  

6) Alleen maar een paar/sommige mensen zullen hem steunen.  

7) Nu zijn we allemaal thuis.  

8) Niemand was ziek omdat iedereen in de klas was.  

9) Ik heb alles aan de kassa moeten betalen.  

10) Het was een leuk feest omdat jullie er allemaal waren!  

11) Er blijven nog maar een paar/sommige jeansbroeken. Ze hebben bijna 

alles verkocht.  

12) Dat kind is spoorloos verdwenen. Hij is nergens te vinden.  

 
2. L’adverbe pronominal personnel 
 

Remplace l’élément en gras par un adverbe pronominal personnel 

  

1) Ik luister naar de radio.  

Ik luister ernaar.  

2) Luister je veel naar dat soort muziek?  

Luister je er veel naar?  

3) Ze willen van de vakantie genieten.  

Ze willen ervan genieten.  

4) Gaat hij altijd met haar mening akkoord?  

Gaat hij er altijd mee akkoord?  

5) Wie is bang voor slangen?  

Wie is er bang voor?  

6) Ik ben nooit tevreden over mijn schoolresultaten.  
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Ik ben er nooit tevreden over.  

7) We doen altijd samen aan sport.  

We doen er samen aan.  

8) Ze is gek op horrorfilms.  

Ze is er gek op.  

9) Gaan jullie nog dit jaar naar zee?  

Gaan jullie er nog dit jaar naartoe?  

10) Ik denk altijd aan onze reis naar Oost-Europa.  

Ik denk er altijd aan.  

11) Leg die schoenen onder de radiator.  

Leg die schoenen eronder  

12) Ik rijd altijd met mijn rijbewijs.  

Ik rijd er altijd mee. 

 
 
3. Les déterminants possessifs  
 

Ajoute les déterminants possessifs dans les phrases ci-dessous. 
 

1) Kijk naar de jongens daar en … nieuwe piercings en tatoeages! hun  

2) Laten we … huiswerk maken! ons  

3) Ik laat elke dag … hond uit. mijn 

4) Waarom heb je … kamer niet gestofzuigd? je (jouw) 

5) Line kan geen kleren kopen: … zakgeld is op! haar 

6) Maar wat doen jullie toch met … zakgeld? jullie 

7) Mijn ouders zijn verhuisd: … levensstijl daar op het platteland is echt 

verschillend. hun  

8) Hier is … geschenk, mevrouw Claes! uw  

9) Mijn zus is heel blij: overmorgen is het … verjaardag. haar 

10) Ik kan dat huiswerk niet typen: … toetsenbord is stuk! mijn  

11) Sarah schrijft leuke verhalen en … handschrift is heel mooi. haar  

12) Wat doet je vader? Weet je wat … beroep is? zijn  

13) Waarom drink je … koffie niet?  je   

14) Mark had honger: … bord is al leeg! zijn  
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15) De lerares vraagt zich af waar … handschoenen zijn. haar 

16) Dag, juffrouw, is dit … hond? uw  

17) We houden allemaal van … vrienden. onze  

18) We gaan op reis met … eigen zakgeld. ons  

19) Karel speelt voetbal met … broer. zijn  

20) Siske en Marijke tennissen met … trainer. hun 

4. Le passé composé  
 

Choisis entre l’auxiliaire hebben et zijn et forme le participe passé.  
 

 1) ‘s Nachts heeft het geonweerd en gebliksemd.  

2) Verleden zaterdag zijn we naar Frankrijk gereisd.  

3) Het vliegtuig uit Egypte heeft tijdens één uur boven de luchthaven van 

Zaventem gevlogen.  

4) We zijn met de trein naar Bobbejaanland gereden.  

5) Heb jij je soms niet vergist?  

6) Al de zwemsters stonden op de springplank en dan zijn ze allemaal in het 

water gedoken.  

7) Ik ben meteen weggefietst.  

8) De auto is tegen de vrachtwagen gebotst en dan is hij in de Schelde 

gevallen.  

9) Ik ben je gsm-nummer vergeten. 

10) Jammer genoeg is mijn eerste poging mislukt.  

11) Mijn boot heeft in alle oceanen van de wereld gevaren.  

 

 
 

 

 

 

 

Bron: KOMPAS 4, exercices supplémentaires 


