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Het laatste schooljaar begint 

1. Verbeter de fouten.
Lees de zinnen. Luister dan naar hoofdstuk 2. De juf stelt zich voor.  
Zijn de zinnen goed of fout? Verbeter de fouten.

Voorbeeld. De juf is geboren in Amsterdam.     Stadskanaal

A. Stadskanaal ligt in de provincie Noord-Holland.  

B. De juf werkt al twintig jaar op de school.  

C. Stadskanaal ligt aan een rivier.    

D. Een kanaal door de natuur gemaakt.   

E. Een rivier is door de mens gemaakt.   
 
 
2. Stel jezelf voor 
De juf wil de kinderen graag beter leren kennen. Ze vraagt of je je kunt presenteren.  
Vertel in minimaal 7 zinnen iets over jezelf.

3. Wat zeg je dan?
Weet jij wat je moet zeggen?

1. Je staat in een winkel. De winkelier vraagt: ‘Wie is er aan de beurt?’ Jij bent aan de beurt. Wat zeg je? ... 

2. Je staat in een winkel. De winkelier vraagt: ‘Wie is er aan de beurt?’ Jij bent aan de beurt.  
Maar iemand anders wil voorgaan. Wat zeg jij? ‘Nee, ...

3. Je doet een spel. Je moet een kaartje nemen. Je leest het kaartje. Op het kaartje staat: Sla je beurt over.
Wat zeg je? ‘Ik moet ...



Naam 

Groep 

EVALUATIE 2/3 

LES 16

Het laatste schooljaar begint  

4. Over Nederland 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Nederland bestaat uit verschillende provincies. Vroeger waren die provincies zelfstandig.  
Net zoals de staten van de Verenigde Staten. De belangrijkste provincie was de provincie Holland.  
Daarna werd Nederland een republiek. Nederland was een van de eerste republieken ter wereld.  
Nederland heette toen: De Verenigde Provincies. Daarna kreeg Nederland een koning.  
Ook nu nog heeft Nederland een koning. De koning van Nederland heet Willem Alexander.  
Zijn vrouw is een koningin. Zij heet Máxima. Willem Alexander en Máxima hebben drie dochters.  
De oudste prinses heet Amalia.

1. Hoe heette de belangrijkste provincie van de Verenigde Provincies? 
 
2. Heeft Nederland altijd een koning gehad?  
 
3. Hoe heet de vrouw van een koning?  

4. Hoe heet de dochter van een koning?  

5. Hoe heet de oudste dochter van Willem Alexander en Máxima.

5. Wat heb je gedaan?
Je hebt een feest gegeven.  
Lees de tekst en vertel wat je gedaan hebt. 

Je hebt een feest gegeven. Je hebt je mooiste kleren aangetrokken. 
Je hebt ook de vlag uitgestoken. Je hebt heerlijk gegeten. 
Je hebt ook gedanst. 

Vertel nu zelf wat je gedaan hebt. 
 

1. Ik heb mooie kleren aangetrokken  

2.
 
3.   

4.
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6. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Luisteren: Ik kan in een luistertekst informatie vinden. 

2. Spreken: Ik kan kort iets over mezelf vertellen.   
 

3. Gesprekken: Ik kan informatie delen. Reageren op vragen naar wie aan de beurt is.  
 

4. Lezen: Ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen.

5. Spreken: Ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen. 
 

 


