Groep 7, blok 1, toets werkwoordspelling les 13
1.

Mijn broer (werken) ________________ in het weekend in een supermarkt.

2.

Wat (betekenen) ___________________ dit spreekwoord?

3.

Gisteren (regenen) ___________________ het de hele dag.

4.

Nederland (grenzen) ___________________ aan Duitsland en België.

5.

Op welke dag (vieren) ___________________ jij vorig jaar je verjaardag?

6.

Wat (vinden) ___________________ je hiervan?

7.

(Vinden) ___________________ je moeder het een goed plan?

8.

Toen (merken) ___________________ Tobias dat hij een lekke band had.

9.

Het vliegtuig (landen) ___________________ tien minuten geleden.

10. Lieke (reageren) ___________________ niet op de vraag.
11. Zojuist (wensen) ___________________ Nabil mij nog veel succes.
12. De trein (rijden) ___________________ op tijd.
13. Lottie en Kim (praten) ____________________ daarnet ook al door de les.
14. Mijn tante (wonen) ___________________ in een flat in de stad.
15. Hij (beloven) ___________________ toen dat hij het zou doen.
16. Op zulke vragen (antwoorden) ___________________ ik liever niet.
17. Eergisteren (verrassen) ___________________ hij mij met dit cadeau.
18. De vorige keer (raden) ___________________ Anna het meteen.
19. Mijn oom (verven) ___________________ de deuren blauw.
20. We (lachen) ___________________ gisteravond allemaal om zijn grappen.

Groep 7, blok 2, toets werkwoordspelling les 13
1.

De leerkracht (kijken) ________________ de toetsen na.

2.

Hij (verbeteren) ____________________ de fouten met een rode pen.

3.

Vorig jaar (nodigen) ____________________ jullie iedereen uit.

4.

Weet je wat een brood in die tijd (kosten) ____________________?

5.

Winston (beginnen) ___________________ met zijn huiswerk.

6.

(Rijden) ________________ je met mij mee naar school?

7.

Vorig jaar (stoppen) ___________________ we in de vakantie vaak bij een
wegrestaurant.

8.

Jip (proberen) ___________________ altijd op tijd te komen.

9.

De wekker (lopen) _________________ veel te vroeg af.

10. (Worden) __________________ het stadhuis verbouwd?
11. Gisteren (zetten) __________________ Rob en Bart hun fiets daar neer.
12. Daarnet (horen) _______________ hij de stem van zijn vriend achter zich.
13. Wanneer (verhuizen) ___________________ Esra naar Alkmaar?
14. Waarom (bellen) _________________ hij jou gisteravond op?
15. Zijn vriend (maken) _________________ altijd veel doelpunten.
16. Gisteren (stappen) __________________ Gijs en Eva in het centrum uit.
17. De vorige keer (wachten) ___________________ Isa en Lara lang op Josje.
18. De rivier (monden) ________________ in zee uit.
19. Mijn moeder (wassen) ________________ de dure kopjes eergisteren
voorzichtig af.
20. Vroeger (leven) ___________________ de mensen in kleine huizen.

Groep 7, blok 3, toets werkwoordspelling les 13
1.

De weerman (voorspellen) _____________________ regen en wind.

2.

Gisteravond (klappen) ____________________ de toeschouwers lang voor
het leuke toneelstuk.

3.

Hij (zullen) ________________ zeker naar het feest gaan.

4.

Waarom (vermoeden) ____________________ je zusje dat?

5.

De paarden (draven) _____________________ vorige week nog in de wei.

6.

Mirte en Tess (hebben) __________________ vandaag geen tijd.

7.

Gisteren (verklappen) ____________________ Rens het geheim.

8.

Je (zullen) ________________ wel honger hebben na die lange fietstocht.

9.

Mijn moeder (verbinden) ____________________ mijn verstuikte enkel.

10. De vorige keer (starten) ____________________ de hardlopers te laat.
11. Wout (hebben) ________________ zin in een ijsje.
12. (Beantwoorden) ________________________ je zijn e-mail niet?
13. Toen de buren weg waren, (blaffen) _______________ hun hond heel lang.
14. Niek en Abdel (durven) ___________________ vorige week niet van de
hoge duikplank te springen.
15. De verzorgende (schudden) _______________ de kussens van de zieke op.
16. Ik (branden) __________________ mijn hand toen ik de schaal uit de oven
haalde.
17. (Worden) ________________ je door je oma opgehaald?
18. Mijn ouders (versieren) ______________________ de kamer met slingers
toen ik jarig was.
19. Joost (verzamelen) ________________________ vroeger postzegels.
20. Daarnet (verblinden) _____________________ de zon de chauffeur,
waardoor hij bijna tegen een boom reed.

Groep 7, blok 4, toets werkwoordspelling les 13
1.

Ik (lezen) ________________ nu een heel spannend boek.

2.

Gisteren (besluiten) ___________________ we om een uitstapje te maken.

3.

Laatst (struikelen) ______________________ Emma over een steen.

4.

(Redden) ________________ je het om op tijd te komen?

5.

Vorig jaar (krijgen) _______________ ik een horloge voor mijn verjaardag.

6.

Nog maar kort geleden (spreken) __________________ we elkaar.

7.

Daarnet (luisteren) _____________________ Sam en Pien naar de radio.

8.

Mijn moeder (braden) _____________________ het vlees.

9.

Vorige maand (slapen) _____________________ we in een jeugdherberg.

10. Twee dagen geleden (posten) _____________________ Murat de brief.
11. De leerkracht (verloten) _____________________ drie prijzen.
12. Een minuut geleden (ontvangen) _________________ Sanne een berichtje.
13. In de vorige vakantie (zwemmen) _____________________ we iedere dag.
14. Hilde (hoeven) _________________ de spruitjes niet op te eten.
15. De leerkrachten (leiden) ________________ de kinderen toen naar buiten.
16. De vorige keer (hangen) ________________ daar nog een schilderij.
17. Eergisteren (gooien) ___________________ Daan sneeuwballen naar Han.
18. Wat (vinden) ________________ jij gisteren van zijn spreekbeurt?
19. Waarom (begroeten) ____________________ jij Lars daarnet niet?
20. Ik (hopen) ________________ op een goed cijfer.

Groep 7, blok 5, toets werkwoordspelling les 13
1.

Jeltje (bakken) ____________________ een appeltaart.

2.

De vorige keer (kiezen) ____________________ ik een ander snoepje.

3.

De verzekering (vergoeden) ____________________ de schade.

4.

Zojuist (laden) ____________________ de marktkoopman zijn auto vol.

5.

We (klimmen) _____________________ toen naar de top van de berg.

6.

Gisteren (tochten) ____________________ het verschrikkelijk in de hal.

7.

Vroeger (eten) __________________ we op vrijdag altijd een pizza.

8.

De oude man (verwaarlozen) ___________________________ zijn dieren.

9.

Nog geen minuut geleden (gaan) ____________________ hij weg.

10. Zojuist (halen) ____________________ Emma en Koen ijsjes in de winkel.
11. (Zijn) __________________ jij nu blij?
12. Vorige maand (gebeuren) ______________________ daar een ongeluk.
13. Eergisteren (vallen) __________________ Layla en Ali van de trampoline.
14. Vroeger (lusten) ____________________ jullie ook al geen asperges.
15. Daarnet (pakken) ____________________ we snel onze tas in.
16. De ballon (zweven) _____________________ nu ver weg.
17. (Schrikken) __________________ jij zo-even ook van die harde knal?
18. Gisteravond (tennissen) _________________ mijn vader en moeder buiten.
19. Kadir (fluiten) __________________ een vrolijk melodietje.
20. Gisteren (mogen) ____________________ jullie een hamster uitkiezen.

Groep 7, blok 6, toets werkwoordspelling les 13
1.

Yusuf (nemen) ___________________ een hapje van de taart.

2.

Gisteren (drinken) _____________________ we versgeperste jus d’orange.

3.

Zojuist (heten) ___________________ de voorzitter iedereen welkom.

4.

Mijn zus (studeren) ______________________ biologie in Utrecht.

5.

Vorige winter (vriezen) __________________ het hard.

6.

Het gezoem van een mug (zijn) _________________ irritant.

7.

Vorig jaar (verspreiden) _____________________________ Roel en Samir
de folders.

8.

Eergisteren (vergeten) ________________________ een paar kinderen
hun gymkleren.

9.

Waarom (vertrouwen) _________________________ jullie haar toen niet?

10. Noortje (kopen) _________________ gisteren een boek van haar zakgeld.
11. Luna en Mees (bedenken) _____________________ snel een smoes.
12. De brand van gisteren (verwoesten) _________________________ een
natuurgebied.
13. (Bieden) _________________ jij een euro voor die puzzel?
14. (Zien) _________________ jullie daarnet ook die mooie regenboog?
15. De leerkracht (ronden) _________________ het cijfer op een zeven af.
16. Karin (smeren) _____________________ zo-even jam op haar boterham.
17. Vorige week zaterdag (slapen) _________________ hij tot elf uur uit.
18. Gisteren (maken) ___________________ Bas en Milan de hele tijd grapjes.
19. Een maand geleden (vertrekken) ____________________ we naar Spanje.
20. (Kunnen) _________________ ik u helpen, meneer Van Rijsbergen?

Groep 7, blok 7, toets werkwoordspelling les 13
1.

Een jaar geleden (volgen) __________________ Ankie een cursus Frans.

2.

Waarom (beantwoorden) _____________________ Babs die vraag niet?

3.

Heb jij die ruit met deze bal (breken) _____________________?

4.

We hebben de liedjes heel hard (zingen) ______________________.

5.

Het probleem is gelukkig (oplossen) ______________________.

6.

De jongens (verzinnen) ______________________ gisteren zomaar een
verhaal.

7.

Liselotte heeft een heel mooi verhaal (schrijven) _____________________.

8.

Merlijn heeft hard aan zijn spreekbeurt (werken) ___________________.

9.

De gymleraar heeft een touw (spannen) _______________________.

10. Gisteren (planten) _______________________ we tomaten in de kas.
11. Mijn moeder heeft mijn haar (vlechten) _______________________.
12. Waarom heb je die vraag niet (beantwoorden) ____________________?
13. Deze aanbieding (gelden) _________________ alleen vandaag.
14. De houthakker heeft twee bomen (omhakken) _____________________.
15. Rosa heeft haar potloden met de nieuwe puntenslijper (slijpen)
______________________.
16. We hebben heel veel (oefenen) _____________________ voor de musical.
17. Teun heeft de beker per ongeluk (omstoten) ________________________.
18. Laatst (denken) _________________ Kadir aan de fijne vakantie.
19. Mila is al vier keer (verhuizen) _________________________.
20. Ik hoop dat ik alle zinnen goed heb (invullen) _____________________.

Groep 7, blok 8, toets werkwoordspelling les 13
1.

Noa (weten) _________________ het antwoord op de eerste vraag.

2.

Madelief (zeggen) _________________ toen dat zij het niet wist.

3.

Daan heeft een jaar in Hoogerheide (wonen) _____________________.

4.

Vorige week (richten) __________________ de hagelbui grote schade aan.

5.

Wat (gebeuren) ____________________ hier nu?

6.

Maud heeft aan de talentenjacht (meedoen) _______________________.

7.

Onze juf heeft de uitleg over de d’s en t’s (herhalen) _________________.

8.

De politie heeft de zaak wekenlang (onderzoeken) ___________________.

9.

Wat is hier (gebeuren) _____________________?

10. In onze vakantie heeft de zon iedere dag (schijnen) __________________.
11. Hoeveel tijd (besteden) _______________________ jullie vorige week aan
de voorbereiding van jullie spreekbeurt?
12. We hebben ontzettend (boffen) _________________ met het mooie weer!
13. De auto’s hebben een kwartier voor de spoorwegovergang (wachten)
____________________.
14. De vader van Demi (reizen) _________________ veel voor zijn werk.
15. Team A3 heeft de sportdag (winnen) ____________________.
16. Vijf minuten geleden (vragen) ___________________ Nisa en Floortje of ik
hen met hun huiswerk wilde helpen.
17. Op het schoolfeest werd de hele avond (dansen) ___________________.
18. Mijn oma heeft in haar hele leven nog nooit (vliegen) _________________.
19. (Worden) _________________ ik morgen opgebeld?
20. Ik heb Nisa en Floortje met hun huiswerk (helpen) ___________________.

