
Beginners 2 
A 10 week Dutch course 

Homework schedule for Beginners 2: 

BELANGRIJK! 
In deze cursus ligt de focus iets meer op grammatica dan op vocabulaire:  
Belangrijk vocabulaire: teksten in hoofdstukken 7, 8  en 11: in de les kan je per tekst details geven 
over personen en acties. Je laat zien dat je de tekst hebt gelezen. Soms volgt een gatentekst. 
Belangrijke grammatica: hoofdstukken 8, 9, 10 : niet/geen, perfectum en imperfectum 
Belangrijk is het course material: maak alle oefeningen en herhaal deze. Ook de website bij het 
boek met extra oefeningen op vocabulaire, grammatica en uitspraak zijn interessant. 

Huiswerk voor les: 
Homework before lesson:

1 • Tekst 7 (in een kledingzaak):  
• de dialoog lezen en beluisteren via de audio en het vocabulaire studeren voor 

de les 
• Beantwoord de vragen bij de dialoog p. 98 en check zelf de antwoorden 
• Maak opdracht 4 p. 100 (correctie door docent in de les) 
• Bestudeer comparatief en superlatief p. 101-102 
• Bestudeer demonstratief pronomen p. 103 
• Bestudeer objectvorm van het personaal pronomen p. 105-106 
• (indien niet in de les gemaakt: maak opdrachten 8, 9 en 11 en corrigeer zelf 

(zie antwoorden achterin het boek)  



2 • Tekst 8 (Bij de makelaar):  
• Herhaal comparatief/superlatief/ demonstratief pronomen: minitoets in de 

volgende les 
• dialoog lezen en beluisteren via de audio en het vocabulaire studeren voor de 

les 
• Beantwoord de vragen bij de dialoog op p. 112 +113  
• Maak opdracht 2 p. 114 (vervang ‘kamer’ door ‘appartement’). Dit vertel je 

in de les aan de andere cursisten en docent in een spreekoefening 
• Bestudeer niet/geen p. 114 + 115 en vind de regel (in les 3 geeft de docent de 

theorie met oefeningen) 

3 • Studeer de frequente onregelmatige werkwoorden p.281 (beginnen-kiezen) 
infinitief en het perfectum: minitoets volgt in de les 

• Herhaal niet/geen (evt. herhaal opdracht 3 p. 115) – minitoets op niet/geen 
• Maak opdracht 4 en 5 op p. 116 
• Mail de docent een tekst met titel  ‘Hart van mijn huis’. Inspiratie p. 121 
• Tekst 9 (Bij de huisarts) is geen huiswerk:  je luistert naar de tekst in de les 

met de docent

4 • Bestudeer de preposities op p. 117 en maak opdracht 7 p.118 (corrigeer zelf) 
– de docent kan in de les een extra oefening maken 

• Studeer de frequente onregelmatige werkwoorden p.281 (beginnen-nemen) 
infinitief, imperfectum en het perfectum: minitoets volgt in de les 

• Herhaal de regelmatige werkwoorden: oefeningen in de volgende les 
• Maak een dialoog met een andere student: bij de huisarts 
• Mail de docent een tekst met titel  ‘Wat heb ik vorig weekend gedaan?’ 

alternatief: ‘Waar ben ik tijdens mijn laatste vakantie geweest?’ 
      (gebruik het perfectum) 

5 • Tekst 10 (Bij de fietsenmaker):   
• de dialoog lezen en beluisteren via de audio en het vocabulaire studeren voor 

de les 
• herhaal niet/geen – minitoets op niet/geen volgt in de les 
• Maak opdrachten 5, 6, 7 p. 132-134 en de opdrachten op de website 
• Bestudeer p. 145 de blauwe kaders (10.3 zeggen dat je iemand of iets niet 

verstaat of begrijpt en vragen hoe je iets zegt in het Nederlands) 
• Bestudeer p. 148: imperfetum (de docent geeft theorie en oefeningen in de 

les) 



Audiolink voor de teksten 
https://www.dropbox.com/sh/gbj0jfbrcff1j0y/AABUYhJtJpmtsEhtSE9ADbtka?dl=0 
of ook te vinden op de website bij het boek 
Tip: vocabulaire kan je instuderen via de app: www.quizlet.com 

6 • herhaal de grammatica van lessen 9 en 10  
• Studeer de frequente onregelmatige werkwoorden p.281-282 (beginnen-

zoeken) infinitief, imperfectum en het perfectum: minitoets volgt in de les 
• Maak opdrachten 7,8,9,10 p. 148-152 en de opdrachten op de website 
• Mail de docent een tekst met titel  ‘Wat heb ik vorige vakantie 

gedaan?’ (combinaatie perfectum en imperfectum) of: ‘Mijn leven toen ik 10 
jaar was’ (gebruik imperfectum) 

7 
• Tekst 11 (Op een verjaardag):  
• de dialoog lezen en beluisteren via de audio en het vocabulaire studeren voor 

de les

8 • herhaal verleden tijd en niet/geen voor tussentoets 
• Schrijf een tekst over ‘het laatste verjaardagsfeestje waar je bent 

geweest’ (gebruik perfectum en imperfectum) 
• Herhaling spreekoefening met verleden tijd/fragment video of muziek

9 • Herhaling les: vrij in te vullen door docent

10 • Herhaal hoofdstukken 7-11 voor de eindtoets van dit niveau 
• Belangrijk vocabulaire (teksten 8-9-11) 
• Belangrijke grammatica: 
•  perfectum en imperfectum van regelmatige en onregelmatige 

werkwoorden 
• niet/geen p. 114 
• Wat....! (reacties) p.162  

(bij 75%  of meer mag je je inschrijven voor beginners 3)

https://www.dropbox.com/sh/gbj0jfbrcff1j0y/AABUYhJtJpmtsEhtSE9ADbtka?dl=0

