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Naam:  ____________________________________________________________________

Datum:  __________________________________ Klas:  _________________________

Resultaat:

WAT HEB JE IN JE VAKANTIE GEDAAN?

Taak

Jullie gaan praten over jullie vakantie. 

• Jullie werken in tweetallen.
• Gooi de dobbelsteen en verplaats je pion op het speelbord.
• Je partner leest de vraag voor. 
• Noem het infinitief (hele werkwoord) én geef antwoord in een complete zin: 

Voorbeeld: Wat heb je in je vakantie gegeten? → ETEN → Ik heb pizza gegeten.
• Je partner stelt een extra vraag. Beantwoord de extra vraag. 

Voorbeeld: Waarom heb je pizza gegeten? Omdat ik pizza lekker vind. 
• Goed? Je blijft staan en je partner is aan de beurt. 
• Fout? Je gaat twee plaatsen terug en je partner is aan de beurt.
• Noteer de nummers die jullie moeilijk vonden en oefen deze nog even extra. 
• KLAAR? Je krijgt een sneltoets van de leraar om te checken hoeveel je er weet!
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NUMMER VRAAG INFINITIEF

1 Wat heb je in je vakantie vaak gegeten? Eten 
2 Wat heb je gisteren gegeten? Eten 
3 Wat heb je in de vakantie gedronken? Drinken
4 Ben je naar een ander eiland gegaan? Gaan
5 Heb je een feest gegeven? Geven
6 Welke muziek heb je geluisterd? Luisteren
8 Welke film heb je gekeken? Kijken
9 Welke sport heb je gedaan? Doen
11 Heb je lang geslapen? Slapen
12 Ben je op je eigen eiland gebleven? Blijven
13 Heb je in zee gezwommen? Zwemmen
14 Ben je ziek geworden? Worden
15 Heb je huiswerk gemaakt? Maken
16 Heb je in de bergen gelopen? Lopen
17 Heb je in een auto gereden? Rijden
18 Heb je iets gekocht? Kopen
19 Heb je vrienden gezien? Zien
20 Heb je tv gekeken? Kijken
22 Heb je muziek geluisterd? Luisteren
23 Heb je iets gegoogeld? Googelen
25 Heb je iemand gemaild? Mailen
26 Heb je gebasketbald? Basketballen 
27 Heb je gevoetbald? Voetballen
28 Ben je naar een ander eiland geweest? Zijn
29 Heb je Nederlands gesproken? Spreken
30 Heb je op een stoel gezeten? Zitten
31 Heb je water gedronken? Drinken
32 Ben je naar de supermarkt gegaan? gaan 
33 Heb je een docent gezien? Zien 
34 Heb je aan school gedacht? Denken 
35 Heb je je docent Nederlands gemist? Missen 
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