
 ¡Qué Guay! 

Toets deel 1, Antwoorden 1 - 3 

Opdracht 1.  

1. Ik heet ….    Me llamo …….  

2. Ik woon in …    Vivo en ……  (bijvoorbeeld: Holanda). 

3. Mijn vader heet …   Mi padre se llama ……. (bijvoorbeeld: Piet)  

4. Mijn moeder heet ….  Mi madre se llama …… (bijvoorbeeld: Lieke) 

5. aanvulling:  

Mijn broer/zus heet ….  Mi hermano/hermana se llama …… 

Mijn opa/oma heet ….  Mi abuelo/abuela se llama …… 

Ik ben niet Spaans.  No soy española/español. 

Opdracht 2. Vul het werkwoord in. 

1. ¿Dónde vives? 

2. San Nicolás vive en madrid. 

3. ¿Cómo te llamas?  

4. Me llamo María.  

5. ¿Cómo se llama?  

6. Es un loro bonito.  

7. ¿Quién eres?  

8. Soy la amiga de Zorro.  

9. Somos estudiantes en la escuela Gabriel.  

Opdracht 3. Vertaal 

Spaans - Nederlands 

1. el zorro  de vos 

2. el país het land 

3. la bandera  de vlag 

4. el nombre  de naam 

5. dónde  waar 

6.  el toro de stier 

7. el caballo  het paard 

8. qué guay  vet cool 

9. no   nee 

10. Y   en  

 



 ¡Qué Guay! 

Nederlands – Spaans 

1. de hond  el perro 

2. dag/tot ziens  adiós   

3. de koningin la reina 

4. mooi  bonito 

5. de tante la tía 

6. de olifant el elefante 

7. ja  sí 

8. Wie ben jij? ¿Quién eres?  

9. de vogel el pájaro 

10. ook  también  

Opdracht 4. Hoe spreek je uit …. 

1. Welke letter spreek je niet uit? De letter H. 

voorbeeld: hola, hermano/hermana, Holanda 

2. De J klinkt als G 

voorbeeld: pájaro, Juan, juego, ejemplo  

3. Je spreekt de U uit als OE. 

voorbeeld: abuelo, abuela, juego, guay, tú, tu, un, figura, chihuahua 

4. De LL klinkt als J 

voorbeeld: me llamo (en de vervoegingen), paella, caballo 

5. De V spreek je uit als een B 

voorbeeld: vivir en de vervoegingen daarvan 

Opdracht 5. Getallen 

 

        

4 - C U A T R O 

10 - -  D I E Z 

5 - - C I N C O 

2 -  D O S - - 

3 T R E S - - - 

    


