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4N2 révision Dossier 1, dossier 2 

GRAMMATICA 

Le passé composé (VTT) 

 

1- Mets les phrases suivantes au VTT 

 Ex. Hij heeft twee kinderen. – Hij heeft twee kinderen gehad. 

1 Ze amuseren hun familie. ________________________________________________ 

2 Theo ruimt zijn kamer op. ________________________________________________ 

3 De kelner bedient zijn klanten. ____________________________________________ 

4 Die jongen surft al vier uur. _______________________________________________ 

5 Ingrid traint iedere dag. __________________________________________________ 

6 Vader parkeert zijn auto voor het huis. ______________________________________ 

7 De jongeren applaudisseren voor de ster. ____________________________________ 

8 De professor dateert die vaas uit 1200. ______________________________________ 

9 De sporters kajakken de hele dag. __________________________________________ 

10 De kinderen tonen de plaats van het festival. _________________________________ 

 

 

2 – Mets les phrases suivantes au VTT, Attention aux auxiliaires «hebben» ou «zijn». 

1 Sophie wandelt in de supermarkt. __________________________________________ 

2 Ik kook vandaag voor de familie. ___________________________________________ 

3 Jan volgt die jongen naar het voetbalplein. ___________________________________ 

4 Hun zoon maait het gazon. ________________________________________________ 

5 Ik stap naar de directeur. __________________________________________________ 

6 Ik stuur een postkaart naar moeder. _________________________________________ 

7 Ze fietsen naar de kermis. _________________________________________________ 

8 De sprinters lopen nu een tweehonderdmeter. _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9 De reporter reist naar Brussel. _____________________________________________ 

10 Hij zeilt naar de Antillen. _________________________________________________ 
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La subordonnée infinitive avec «om ... te …» 

Tu te souviens? 

La subordonnée avec «om…te…» exprime le but 

 Ik gebruik een schaar om je haar te knippen. (J’utilise des ciseaux pour couper tes cheveux.) 

Si l’infinitif est un verbe à particule séparable, tu places le «te» entre la particule et son 

verbe. 

 Ik sta op om de televisie aan te zetten. (Je me lève pour allumer la télé.) 

! Tu peux commencer la phrase par la subordonnée, dans ce cas, tu fais une inversion dans la 

phrase principale.     Om de televisie aan te zetten, sta ik op. 

 

1 Complète avec “om ... te...” 

 Ex. Mijn broer zet de tv aan om naar een voetbalmatch te kijken. (naar een voetbalmatch kijken) 

1) Ik ga vroeg slapen ________________________________________________(niet moe zijn) 

2) René zit in zijn faiteuil ____________________________________(naar het nieuws te kijken) 

3) We nemen een verrekijker  _____________________________________(de vogels bekijken) 

4) We reizen met het vliegtuig ___________________________________(naar Londen te gaan) 

5) Ze draagt een bril _________________________________________(naar het bord te kijken) 

6) Neem je je fototoestel _____________________________________________(foto’s maken) 

7) Ze houdt iemand tegen ___________________________________________(de weg vragen) 

8) Ik bel naar je moeder __________________________________________(je nummer vragen) 

9) Ze gaat naar die frietkraam __________________________________________(frietjes eten) 

10) De klas gaat naar het pretpark ________________________________________(lol maken) 

 

2 Relie les phrases en utilisant «om … te…+infinitif» 

 Ex: Je neemt een lepel. Je roert in de soep.  Je neemt een lepel om in de soep te roeren. 

1) Ze loopt elke dag. Ze blijft fit. 

_____________________________________________________________________________ 

2) Mijn vriend neemt altijd het woordenboek. Hij zoekt woorden op. 

_____________________________________________________________________________ 

3) Ze surfen op het internet. Ze downloaden muziek. 

_____________________________________________________________________________ 

4) Louis spaart geld. Hij wil een surfplank kopen. 

____________________________________________________________________________ 



 4N2   Mme Van Dijk    mars 2020     révision dossier 1, dossier 2      SSFL et Compétences                         3 

5) Ze schrijft een mail. Ze wil over haar vakantie praten. 

____________________________________________________________________________ 

6) Ik speel muziek. Ik kan een optreden organiseren. 

_____________________________________________________________________________ 

7) Ik bel je vanavond op. We moeten een spreekbeurt voorbereiden. 

_____________________________________________________________________________ 

8) Ik ga naar buiten. Ik wil van de zon genieten. 

______________________________________________________________________________ 

9) Ze blijven in de studie. Ze maken hun huiswerk. 

______________________________________________________________________________ 

10) Ik sta vroeger op. Ik maak het ontbijt klaar. 

______________________________________________________________________________ 

 

3 Associe et relie, commence la phrase avec «Om …te …» 

Ex: een pizza verwarmen a - een vod 

1 – nieuwe kleren kopen b – kaas en ham 

2 – het bord schoonmaken c – het internet 

3 – croque-monsieurs maken d – een vulpen 

4 – met vrienden chatten e – de oven 

5 -  je haar wassen f – een bankkaart 

6 – mooi schrijven g – een mes 

7 – soep maken h – een koptelefoon 

8 – naar muziek luisteren i - shampoo 

9 -  de aardappelen schillen j – verse groenten 

10 – foto’s knippen k – een schaar 

 

Ex. Om een pizza te verwarment gebruik ik de oven. 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 



 4N2   Mme Van Dijk    mars 2020     révision dossier 1, dossier 2      SSFL et Compétences                         4 

4) ___________________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________________ 

7) ___________________________________________________________________________ 

8) ___________________________________________________________________________ 

9) ___________________________________________________________________________ 

10) __________________________________________________________________________ 

 

WOORDENSCHAT 

A - Classe les activités et traduis-les (liste page suivant) sur les fiches par thèmes. Retrouve les 

participes passés!  

ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUIS 

BUITENSHUIS 
MET ANDEREN 

VOOR SCHOOL 

aan een wiskundewedstrijd meedoen 
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aan een wiskundewedstrijd meedoen = muziek maken = faire de la musique 

boodschappen doen = naar de bioscoop gaan = 

een fuif organiseren = naar dvd’s kijken = 

een nieuwe broek kopen = naar een feest gaan = 

haar wassen = nieuwe liedjes downloaden = 

heel vroeg/laat opstaan = oefeningen maken = 

het ontbijt klaarmaken = online spelen = 

huiswerk maken = op jouw broertje passen = 

in de stad wandelen = strips lezen =  

in de tuin werken = tot elf uur slapen = 

in een club aan sport doen = tv-kijken = 

koekjes bakken = voetballen = 

lessen leren = voor de test studeren = 

mails beantwoorden = vrienden bezoeken = 

met vrienden lol maken = je beste vriend opbellen = 

vrienden uitnodigen = 

 

B Trouve l’image qui correspond (et ajoute la traduction en français): 
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LEZEN 

Lis les témoignages des jeunes et complète le tableau en français. Quels témoignages sont les plus 

proches de ta situation personnelle? Chez qui préférais-tu loger en fonction des tâches décrites? 
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Ce que ce jeune fait à la maison: Ce qu’il pense: 

A A 

B B 

C C 

D D 

E E 

F F 

G G 
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SPREKEN/SCHRIJVEN 

Tu décides de téléphoner à ton correspondant néerlandophone (Tom) sur ta ligne fie car son GSM 

ne répond pas. C’est sa mère Anja Delbaere qui décroche. Elle pensait que Tom était rentré mais 

finalement il n’est pas encore là. Elle te demande de rappeler plus tard. 

Moeder van Tom Jij 

1 Se présente: 
____________________________________ 
 

2 Salue. Présente-toi 
_____________________________________ 

 3 Demande à parler à Tom 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

4 Demande de patienter. Elle l’appelle. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

 

5 Est désolée, Tom n’est pas encore rentré. 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

6 Remercie. 
______________________________________ 

7 Il a oublié son GSM sur la table. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

8 Demande de rappeler dans une heure. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

9 Remercie et dis que tu rappelleras ce soir, 
salue. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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Correctif 

 

1- Mets les phrases suivantes au VTT 

 Ex. Hij heeft twee kinderen. – Hij heeft twee kinderen gehad. 

1 Ze amuseren hun familie. ___Ze hebben hun familie geamuseerd._ 

2 Theo ruimt zijn kamer op. _____Theo heeft zijn kamer opgeruimd.__________ 

3 De kelner bedient zijn klanten. __De kelner heeft zijn klanten bediend._____________ 

4 Die jongen surft al vier uur. ___Die jongen heeft al vier uur gesurft.___________ 

5 Ingrid traint iedere dag. ____Ingrid heeft iedere dag getraind.__________ 

6 Vader parkeert zijn auto voor het huis. __Vader heeft zijn auto voor het huis geparkeerd.___ 

7 De jongeren applaudisseren voor de ster. _De jongeren hebben voor de ster geapplaudisseerd._ 

8 De professor dateert die vaas uit 1200. _De professor heeft die vaas uit 1200 gedateerd._ 

9 De sporters kajakken de hele dag. _De sporters hebben de hele dag gekajakt.__ 

10 De kinderen tonen de plaats van het festival. ___De kinderen hebben de plaats van het festival 

getoond.__ 

 

 

2 – Mets les phrases suivantes au VTT, Attention aux auxiliaires «hebben» ou «zijn». 

1 Sophie wandelt in de supermarkt. _Sophie heeft in de supermarkt gewandeld.___ 

2 Ik kook vandaag voor de familie. _Ik heb vandaag voor de familie gekookt._____ 

3 Jan volgt die jongen naar het voetbalplein. __Jan is die jongen naar het voetbalplein gevolgd.___ 

4 Hun zoon maait het gazon. ___Hun zoon heeft het gazon gemaaid.________ 

5 Ik stap naar de directeur. ____Ik ben naar de directeur gestapt.______ 

6 Ik stuur een postkaart naar moeder. ___Ik heb een postkaart naar moeder gestuurd._____ 

7 Ze fietsen naar de kermis. ____Ze zijn naar de kermis gefietst.________ 

8 De sprinters lopen nu een tweehonderdmeter. ______De sprinters hebben nu een  

tweehonderdmeter gelopen._________________________________ 

9 De reporter reist naar Brussel. ___De reporter is naar Brussel gereisd.__ 

10 Hij zeilt naar de Antillen. ___Hij is naar de Antillen gezeild._______ 
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1 Complète avec “om ... te...” 

 Ex. Mijn broer zet de tv aan om naar een voetbalmatch te kijken.  

(naar een voetbalmatch kijken) 

1) Ik ga vroeg slapen om niet moe te zijn._______(niet moe zijn) 

2) René zit in zijn faiteuil om naar het nieuws te kijken.______(naar het nieuws te kijken) 

3) We nemen een verrekijker  om de vogels te bekijken.___________(de vogels bekijken) 

4) We reizen met het vliegtuig om naar Londen te gaan.________(naar Londen te gaan) 

5) Ze draagt een bril om naar het bord te kijken._____________(naar het bord te kijken) 

6) Neem je je fototoestel om foto’s te maken?_____________(foto’s maken) 

7) Ze houdt iemand tegen om de weg te vragen.___________(de weg vragen) 

8) Ik bel naar je moeder om je nummer te vragen.__________________(je nummer vragen) 

9) Ze gaat naar die frietkraam om frietjes te eten._______________(frietjes eten) 

10) De klas gaat naar het pretpark om lol te maken.________________(lol maken) 

 

2 Relie les phrases en utilisant «om … te…+infinitif» 

 Ex: Je neemt een lepel. Je roert in de soep.  Je neemt een lepel om in de soep te roeren. 

1) Ze loopt elke dag. Ze blijft fit. 

_Ze loopt elke dag om fit te blijven.________________ 

2) Mijn vriend neemt altijd het woordenboek. Hij zoekt woorden op. 

__Mijn vriend neemt altijd het woordenboek om woorden op te zoeken.__________________ 

3) Ze surfen op het internet. Ze downloaden muziek. 

_Ze surfen op het internet om muziek te downloaden.______ 

4) Louis spaart geld. Hij wil een surfplank kopen. 

_Louis spaart geld om een surfplank te kopen._______________ 

 

5) Ze schrijft een mail. Ze wil over haar vakantie praten. 

_Ze schrijft een mail om over haar vakantie te praten.___________________ 

6) Ik speel muziek. Ik kan een optreden organiseren. 

__Ik speel muziel om een optreden te organiseren._____ 

7) Ik bel je vanavond op. We moeten een spreekbeurt voorbereiden. 

___Ik bel je vanavond op om een spreekbeurt voor te bereiden._____________ 

8) Ik ga naar buiten. Ik wil van de zon genieten. 

__Ik ga naar buiten om van de zon te genieten.________ 
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9) Ze blijven in de studie. Ze maken hun huiswerk. 

_Ze blijven in de studie om hun huiswerk te maken.__________ 

10) Ik sta vroeger op. Ik maak het ontbijt klaar. 

__Ik sta vroeger op om het ontbijt klaar te maken._____________ 

 

3 Associe et relie, commence la phrase avec «Om …te …» 

Ex: een pizza verwarmen a - een vod 

1 – nieuwe kleren kopen b – kaas en ham 

2 – het bord schoonmaken c – het internet 

3 – (croque-monsieurs) tosti’s maken d – een vulpen 

4 – met vrienden chatten e – de oven 

5 -  je haar wassen f – een bankkaart 

6 – mooi schrijven g – een mes 

7 – soep maken h – een koptelefoon 

8 – naar muziek luisteren i - shampoo 

9 -  de aardappelen schillen j – verse groenten 

10 – foto’s knippen k – een schaar 

 

Ex. Om een pizza te verwarment gebruik ik de oven. 

1) ___Om nieuwe kleren te kopen gebruik ik een bankkaart.___________ 

2) ___Om het bord schoon te maken gebruik ik een vod.____________ 

3) ___Om tosti’s te maken gebruik ik kaas en ham._ 

4) ___Om met vrienden te chatten gebruik ik het internet._________ 

5) ___Om je haar te wassen gebruik je shampoo.____ 

6) ___Om mooi te schrijven gebruik ik een vulpen._______ 

7) ___Om soep te maken gebruik ik verse groenten.______ 

8) ___Om naar muziek te luisteren gebruik ik een koptelefoon.______ 

9) ___Om de aardappelen te schillen gebruik ik een mes._________ 

10) __Om foto’s te knippen gebruik ik een schaar.________ 
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WOORDENSCHAT 

A Classe les activités et traduis-les (liste page suivant) sur les fiches par thèmes. Retrouve les 

participes passés!  

ICT 
Nieuwe liedjes gedownload 
Online gespeeld 
mails beantwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aan een wiskundewedstrijd meedoen = 

participer à un concours de math muziek maken = faire de la musique 

boodschappen doen = faire les courses naar de bioscoop gaan = aller au cinéma 

een fuif organiseren = organiser une fête naar dvd’s kijken = regarder des dvds 

een nieuwe broek kopen = acheter un nouveau pantalon naar een feest gaan = aller à une fête 

THUIS 

Muziek gemaakt 

Heel vroeg/laat opgestaan 

Het ontbijt klaargemaakt 

Strips gelezen 

Tot elf uur geslapen 

Koekjes gebakken 

BUITENSHUIS 

Boodschappen gedaan 

Naar de bioscoop gegaan 

Een nieuwe broek gekocht 

Naar een feest gegaan 

Op jouw broertje gepast 

In de stad gewandeld 

In de tuin gewerkt 

 

MET ANDEREN 

Een fuif georganiseerd 

In een club aan sport gedaan 

Vrienden bezocht 

Met vrienden lol gemaakt 

Je beste vriend opgebeld 

Vrienden uitgenodigd 

VOOR SCHOOL 

aan een wiskundewedstrijd meedoen 

oefeningen gemaakt 

huiswerk gemaakt 

lessen geleerd 

voor de test gestudeerd 
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haar wassen = laver les cheveux  nieuwe liedjes downloaden =télécharger  

  de nouvelles chansons 

heel vroeg/laat opstaan = se lever tôt/tard oefeningen maken =faire des exercises 

het ontbijt klaarmaken =préparer le petit déjeuner online spelen = jouer en ligne 

huiswerk maken = faire son devoir op jouw broertje passen = s’occuper de ton 

 petit frère 

in de stad wandelen = se promener en ville strips lezen = lire de bds 

in de tuin werken = jardinier tot elf uur slapen = dormir jusqu’à11 heures 

in een club aan sport doen = faire du sport dans un club tv-kijken = regarder la télé 

koekjes bakken = cuire de biscuits voetballen = jouer au foot 

lessen leren = étudier ses leçons voor de test studeren = étudier pour un test 

mails beantwoorden = répondre des mails vrienden bezoeken = visiter des amis 

met vrienden lol maken = s’amuser avec des amis je beste vriend opbellen = appeler ton meilleur 

  ami 

vrienden uitnodigen = inviter des amis 

 

B 

Binnenshuis (à l’intérieur de la maison) 

1- kamer opruimen (ranger sa chambre) D 

2- bed opmaken (faire son lit) H 

3- stofzuigen (passer l’aspirateur) C 

4-schoenen poetsen (cirer ses chaussures) G 

5- strijken (repasser) B 

6- garage, zolder opruimen (ranger le garage, le grenier) F 

7- kooi van de cavia schoonmaken (nettoyer la cage du cochon d’Inde) A 

8- op kleine broer/zus passen (s’occuper de son petit frère/sa petit sœur) E 

 

Buitenshuis (à l’extérieur de la maison) 

1- auto wassen (laver la voiture) F 

2- hond uitlaten (promener le chien) G 

3- grasmaaien (tondre la pelouse) E 

4- glas naar de container brengen (amener le verre au container) D 

5- vuilniszakken buiten zetten (mettre les poubelles dehors) A 
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6- bloemen water geven (donner de l’eau aux fleurs) B 

7- in de tuin werken (travailler dans le jardin) C 

 

LEZEN 

 

Ce que ce jeune fait à la maison: Ce qu’il pense: 

A Elle préfère de ranger sa chambre elle-
même. Elle fait son lit chaque matin. 
Elle passe l’aspirateur de temps en temps. 
Chaque soir elle promène le chien, sauf quand 
il fait mauvais. (A ce moment c’est son papa qui 
s’occupe). 

A Quand sa maman range sa chambre elle ne 
retrouve pas ses affaires. 

B Elle repasse ses jeans et ses T-shirts. Après 
l’école elle achète du pain. 
Elle a 2 autres tâches: mettre la table et vider le 
lave-vaisselle. 

B Ses parents travaillent donc elle doit les 
aider. 

C Il n’aide pas avec les tâches ménagères, 
mais il s’occupe de son petit frère. 

C 

D Il n’a pas de corvée fixe.  
Il va faire des courses ou il aide au rangement 
du grenier. 

D Il aide sa maman spontanément. 
Il trouve toujours des chouettes choses sur le 
grenier pour la brocante. 

E Chaque semaine il apporte le verre au 
container. Il lave la voiture. 

E Son aide évite que son papa doive aller au 
Car Wash. 

F Elle doit nettoyer la cage de son hamster. F Elle trouve le nettoyage de la cage normale 
et elle comprend qu’elle doit faire ça, mais en 
même temps elle trouve cela difficile de temps 
à temps.  

G Il ne fait rien chez lui. G Il trouve le fait qu’il fait rien magnifique. 

 

 

 



 4N2   Mme Van Dijk    mars 2020     révision dossier 1, dossier 2      SSFL et Compétences                         15 

SPREKEN/SCHRIJVEN 

 

Moeder van Tom Jij 

1 Se présente: 
___Met Anja Delbaere. ____ 
 

2 Salue. Présente-toi 
___Met (prénom), ik ben de pennenvriend(in) 
van Tom._________ 

 3 Demande à parler à Tom 
Mag ik Tom spreken alstublieft? 
_____________________________________ 

4 Demande de patienter. Elle l’appelle. 
__Wacht even, ik roep hem. 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

 

5 Est désolée, Tom n’est pas encore rentré. 
Het spijt me, Tom is nog niet thuis. ___ 
____________________________________ 
 

6 Remercie. 
___Oh, dank u._________________ 

7 Il a oublié son GSM sur la table. 
__Hij is zijn gsm vergeten op de tafel._ 
_____________________________________ 

 

8 Demande de rappeler dans une heure. 
____Kun je over een uurtje terugbellen?__ 
_____________________________________ 

9 Remercie et dis que tu rappelleras ce soir, 
salue. 
Dank u, ik ga hem vanavond terugbellen. 
Prettige dag nog! 
______________________________ 
_____________________________________ 

 

 

 


