« Expression écrite guidée » - 2ème partie.
Révisions de toute cette année scolaire.
 Correctif
D. Hobby’s / Vrije tijd:
1. Ik nodig graag vrienden uit, ik loop (= ik ren = ik jog) graag en ik bel graag mijn
grootouders op.
2. Ik schilder, zing, kook en tuinier helemaal niet graag.
3. Ik ben gek (=dol) op reizen, zwemmen, knutselen, drummen en strips lezen.
4. Ik ga één keer per maand naar de bioscoop.
5. Ik surf elke dag op (het) internet.
6. Ik speel voetbal (= ik voetbal) op dinsdag en op donderdag.
7. Ik ga af en toe naar een feest (= een fuif) of naar het toneel.
8. Ik kan zwemmen, maar ik kan niet zeilen.
9. Ik kan drummen, maar ik kan geen piano spelen.

E. School :
1. Ik ga naar school in Brugge.
2. Ik ga elke dag met de fiets naar school, maar soms met de bus.
(= Ik fiets elke dag naar school, maar ik ga soms met de bus).
3. Ik zit in het derde jaar middelbaar (= secundair = humaniora).
4. Er zitten éénentwintig leerlingen in mijn klas: elf meisjes en tien jongens.
5. Ik leer Frans op school, maar ik leer geen Spaans.
6. Ik spreek Nederlands en een beetje Duits thuis.

7. Mijn klastitularis heet mevrouw Dupont, mijn lerares (= leerkracht) wiskunde want
ze is leuk (= tof = fijn).
8. Mijn lievelingsleerkracht (= lievelingsleraar) is meneer Dubois, mijn leerkracht
(= leraar) wetenschappen want hij is dynamisch.
9. Ik houd niet van mevrouw Leenaerts want ze is te streng en ze legt niet goed uit.
10. Mijn lievelingsdag is vrijdag want het is de laatste dag van de week.
11. Ik houd niet van maandag want het is de eerste dag van de week en we hebben /
ik heb twee uur aardrijkskunde.
12. Mijn lievelingsvak is chemie want het is interessant en gemakkelijk.
13. Ik houd niet van godsdienst want het is saai en de leerkracht (= leraar) geeft
veel huiswerk.
14. Voor de les Frans heb ik een cursusblok, een woordenboek, mijn leerboek, een
map, een schrift, mijn pennenzak (= pennendoos = etui) en mijn klasagenda
(= schoolagenda) nodig.

F. Schoolreglement :
1. Ik houd van mijn school maar het reglement is een beetje streng.
2. Ik moet op tijd op school aankomen, aan de lessen deelnemen, beleefd met de
leerkrachten en met de klasgenoten zijn en fatsoenlijke kleren dragen.
3. Ik mag niet in de klas eten, kauwen en drinken, de gsm niet gebruiken, tijdens de
toetsen niet spieken en geen spiekbriefjes gebruiken, geen opvallende en
onfatsoenlijke kleren dragen.
4. Ik mag vragen aan de leerkrachten stellen en op het negende (les)uur in de
studiezaal studeren.
5. Ik kan op dinsdag pasta eten ; op maandag, donderdag en vrijdag een belegd
broodje eten en tijdens de pauzes / de recreaties met de vrienden babbelen.

