Opdracht Taalbeheersing
Deze opdracht bestaat uit 15 vragen. De antwoorden, met uitleg, staan onderaan.

Opdrachten
1.

_______ eens wie er deze keer heeft gewonnen?
a.
Raad
b.
Raadt

2.

“Schatje, _______ toch wakker”, fluisterde Pieter in haar oor.
a.
word
b.
wordt

3.

Het Kamerlid werd _______ tot minister.
a.
benoemd
b.
benoemt

4.

Namens zijn dochter _______ hij het misleidende telecombedrijf.
a.
dagvaart
b.
dagvaardt

5.

Uit de _______ e-mails maakte ik al eerder op dat Heleen hier geen zin in had.
a.
onbeantwoordde
b.
onbeantwoorde

6.

a. Michelangelo was toch een beeldhouwer uit de renaissance?
b. Michelangelo was toch een beeldhouwer uit de Renaissance?

7.

a. De docent vroeg of “de laatste de deur wilde dichtdoen".
b. De docent vroeg of de laatste de deur wilde dichtdoen.

8.

a. Die mbo’er heeft zijn zinnen gezet op een vervolgstudie.
b. Die mbo-er heeft zijn zinnen gezet op een vervolgstudie.

9.

a. Mijn exvriendin valt me nog steeds lastig.
b. Mijn ex-vriendin valt me nog steeds lastig.

10.

a. De markt staat te springen om hbo juristen.
b. De markt staat te springen om hbo-juristen.

11.

De afspraken zijn arbitrair.
a. beknopt
b. heel nauwkeurig
c. troosteloos
d. willekeurig

12.

Hij zat apathisch voor de televisie.
a.
geschokt
b.
strijdlustig
c.
verbijsterd
d.
zonder emoties

13. Nu duidelijk is hoe het allemaal zit, zal men hem rehabiliteren.
a. aan het publiek voorstellen
b. ontslaan
c. terugverwijzen
d. zijn naam in ere herstellen
14. De commissie hecht er waarde _______ dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.
a. aan
b. bij
c. op
d. voor
15. Probeer dan ten minste _______ de verwachtingen te voldoen!
a. aan
b. door
c. In
d. met

De antwoorden, met uitleg, staan op de volgende pagina.
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