
Mondeling  Nederlands

Cursus 4  – Module 5

Dag 1



het balkon



het horloge



de muis



het nijlpaard



de papegaai



de slang



de tijger



het voer



de vogelkooi



de vuilniszak



begroeten



begroeten



begroeten



kronkelen



piepen



sissen



stoppen



voeren



mis



raak





de slang begint te kronkelen.

de slang begint te sissen.

de slang kronkelt naar de muis.

de slang hapt en : mis!

de slang hapt en : raak!

Eet nu maar lekker je .. op.



meervoud

de muis

het nijlpaard

de papegaai

de slang

de vogelkooi

de vuilniszak



meervoud

de muis de muizen

het nijlpaard de nijlpaarden

de papegaai de papegaaien

de slang de slangen

de vogelkooi de vogelkooien

de vuilniszak de vuilniszakken



meervoud

het horloge

de tijger

het balkon



meervoud

het horloge de horloges

de tijger de tijgers

het balkon de balkons



Dag 2



de bakker
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-bakker/#q=beroepen



het beroep 



de bloemenman



de bokser
http://www.schooltv

.nl/video/het-

klokhuis-

boksen/#q=beroep

en



de brandweerman



de buschauffeur



de conducteur



de glazenwasser



de kapitein



de metselaar



de telefoniste



de trambestuurder



de verpleegster



de verpleger



de vuilnisman http://www.schooltv.nl/video/de-

vuilnisman-liedje-uit-

hoelahoep/#q=beroepen



de waarzegster



het werk



spatten (met verf)



metselen



meervoud

de bloemenman

de vuilnisman



meervoud

de bloemenman de bloemenmannen

de vuilnisman de vuilnismannen



meervoud

de bakker

de bokser

de buschauffeur

de conducteur

de glazenwasser

de kapitein

de metselaar

de telefoniste

de trambestuurder

de verpleegster

de waarzegster



meervoud

• de bakker de bakkers

• de bokser de boksers

• de buschauffeur de buschauffeurs

• de conducteur de conducteurs

• de glazenwasser de glazenwassers

• de kapitein de kapiteins

• de metselaar de metselaars

• de telefoniste de telefonistes

de trambestuurder de trambestuurders

• de verpleegster de verpleegsters

• de waarzegster de waarzegsters



Dag 3



de bagage



de balie



het balkon



het beroep



de controle



de douane



het paspoort



het horloge



de krant



de papegaai



de stewardess



de ticket



de vertrekhal



de vertrektijden



afscheid nemen



kronkelen



stoppen



de snackbar



Je mening geven 

• Ik vind ……



• Ik vind slangen gevaarlijk.

• Ik vind het goed dat de slang terug gaat naar 

Brazilië

• Ik vind slangen mooie dieren.

• Mensen die slangen kopen zijn gek!

• Ik wil later, als ik groot ben, met dieren werken.

• Ik wil later, als ik groot ben, steward(ess) 

worden.

• Ik wil later, als ik groot ben, politieagent worden.



meervoud

het beroep

de krant

de papegaai

het paspoort

de stewardess

de vertrekhal

de vertrektijd



meervoud

het beroep de beroepen

de krant de kranten

de papegaai de papegaaien

het paspoort de paspoorten

de stewardess de stewardessen

de vertrekhal de vertrekhallen

de vertrektijd de vertrektijden



meervoud

de balie

het balkon

de controle

het horloge

de snackbar

het ticket



meervoud

de balie de balies

het balkon de balkons

de controle de controles

het horloge de horloges

de snackbar de snackbars

het ticket de tickets



Dag 4 en dag 5



de bakker



het brood – het broodje



de bloemenman



de plant of een bosje bloemen



de bokser



de bokshandschoen



de brandweerman



de brandweerhelm



de brandweerhelm en een hesje



de buschauffeur



de trambestuurder



de conducteur



de glazenwasser



de zeem, de spons en de emmer



de kapitein staat aan het roer



de pet van de kapitein



de metselaar



de metseltroffel



de telefoniste



de telefoon



de verpleegster



de verpleger



de injectiespuit – de prik – het spuitje



de vuilnisman



de vuilniszak



de waarzegster



de stratenmaker



de straatsteen en een rubberen hamer



het fluitje



de sleutelbos



de monteur



de schilder



de kwast en verf



het werk



de muzikant



het muziekinstrument



meervoud

het beroep

de bloemenman

de bloemenvrouw

de brandweerman

de muzikant

de vuilnisman



meervoud

het beroep de beroepen

de bloemenman de bloemenmannen

de bloemenvrouw de bloemenvrouwen

de brandweerman de brandweermannen

de muzikant de muzikanten

de vuilnisman de vuilnismannen



meervoud

de bloemenman

de bloemenvrouw

de monteur

de schilder

de bakker

de bokser

de buschauffeur

de conducteur

de glazenwasser

de kapitein

de metselaar

de telefoniste

de trambestuurder

de verpleegster

de waarzegster



meervoud

de monteur de monteurs

de schilder de schilders

de bakker de bakkers

de bokser de boksers

de buschauffeur de buschauffeurs

de conducteur de conducteurs

de glazenwasser de glazenwassers

de kapitein de kapiteins

de metselaar de metselaars

de telefoniste de telefonistes

de trambestuurder de trambestuurders

de verpleegster de verpleegsters

de waarzegster de waarzegsters


