
Naam 

Groep 

EVALUATIE 1/2

LES 25

De vlag van De Bubbel 

1. Verleden tijd: ’t ex kofschip
Kijk naar het stroomschema.

Bij twijfel + t of + d: pas de verlengingsregel toe.

Vragen:
Hoe schrijf je de verleden tijd van ‘antwoorden’? Gebruik het schema om het goede antwoord te vinden. 

1. David ............................................................................................................................ op de vraag.

2. David en Sarah...................................................................................................................... samen. 

Hoe schrijf je de verleden tijd van ‘gebruiken’? Gebruik het schema om het goede antwoord te vinden. 

3. David ............................................................................................................................. zijn schema. 

4. David en Sarah ............................................................................... het schema van de juffrouw.

2. Wakker worden!          
Vertel wat je ’s morgens doet. Zet in de goede volgorde: 
ik word wakker - ik was me - ik eet - ik ga naar school
Gebruik ook woorden van volgorde.

Eerst …………………………………………………………………… .................... 

………    ……………………………………………………………............................ 

………    ……………………………………………………………............................

………    ……………………………………………………………............................

Zit de laatste letter in 
’t ex kofschip?

Ja                           Nee 

+ te(n)                 + de(n)
   ge + stam + t       ge + stam + d
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Vertel wat je vorige week deed! Gebruik dezelfde zinnen. Gebruik weer woorden van volgorde.
Let op: worden – werd – geworden / eten –at – gegeten / gaan – ging - gegaan 

Eerst    …………………………………………………………………….................... 

………    ……………………………………………………………............................ 

………    ……………………………………………………………............................

………    ……………………………………………………………............................

3. De vlag van Ecuador 
Kijk naar de vlag van Ecuador bij oefening 5.1 in het oefenboek.
Vul eerst het schema in. Zet een ‘vinkje’.
Daarna beschrijf je de vlag van Ecuador. Gebruik drie hele zinnen.

Venezuela

Rechthoek

Vierkant

Driehoek

Rood

Wit

Blauw

Geel

Figuur

Streep

Kruis

4. 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. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een schema lezen.

2. Schrijven: ik kan beschrijven wat ik doe en deed.

3. Spreken: ik kan beschrijven wat ik zie.


