
 
 

 
 

1. HERHALING  (Rappel)  
 
 

 HEBBEN = avoir ZIJN = être 

Ik heb ben 

Je/jij 

U 

hebt mais Heb je? bent mais Ben je? 

Hij 

Ze 

Het 

 
heeft 

 
is 

We hebben zijn 

Jullie hebben zijn 

Ze hebben zijn 

 
2. OEFENINGEN (Exercices)  

a. Kies één vorm van zijn (Choisis une forme de zijn) 1.  

Ik een jongen. 

2. Katrien .......... een meisje. 

3. Meneer Debruyn ........ leraar Frans. 

4. Jullie ............. mijn vrienden. 

5. Mijn beste vriend en ik ........ 15 jaar oud. 

6. Je ............... zeer vriendelijk. 

7. Hij .................. nogal groot. 

8. Piet en Marieke ......... ……. dikke vrienden. 

9 .  ……….. u de directeur ? 

10 ……………… je Tom ? 

b. Kies één vorm van hebben (Choisis une forme de hebben) 

1. Hij .............. twee broers maar geen zus. 

2. Mijn moeder ..................... een nieuwe job. 

3. We .................... veel huiswerk. 

4. Je ............... een mooie fiets. 

5. Jullie ...................... twee katten. 

6. Tim ....................... één goudvis. 

HEBBEN & ZIJN (Avoir et être) 



 
 

7. Ik ..................... veel boeken op mijn kamer. 

8 . …………… u een kaartje ? 

9. Hoeveel broers en zussen .................... je ? 

10. De kinderen ....................... honger. 

c. Hebben of zijn? Kies en vervoeg (Avoir ou être? Choisis et conjugue) 

1. Thuis ................ we een hond. 

2. Ik .............. 13 jaar oud. 

3. Mijn ouders .................... leraren. 

4. De leerlingen ....................... een huiswerk voor morgen. 

5. Dat huis ...................... 10 vensters. 

6. Wat .......................... je  nieuwsgierig ! 

7. Hij .................. een nieuwe radio. 

8. Die jongen .................. 1,66 m groot. 

9 . ………… jullie een konijn thuis? 

10. Marieke ..................... veel hobby’s. 

11. Onze lerares ....................... zeer dynamisch. 

12. Deze computers ................. oud. 

13. Onze school .................. een sporthal. 

14. Meneer Damans, ................... U sportief? 

15. Tom, ................... je een TV op je kamer? 

 
d. Maak met elk woord een zin en gebruik een vorm van hebben of 

zijn (Ecris une phrase pour chacun des  mots  suivants en  utilisant une  forme de 
hebben ou zijn) 

 

1. jong …………………………………………………………….. 

2. leerling …………………………………………………………….. 

3. snor …………………………………………………………….. 

4. Belgische …………………………………………………………….. 

5. geld …………………………………………………………….. 

6. huisdier ……………………………………………………………... 



 

 
Naam : Damans 
Voornaam : Rita 
Geslacht: Vrouw 
Adres : Bosstraat 21, Leuven 
Leeftijd : 42 
Kinderen : 2 dochters, 0 zoon 

Broers/zussen: 1 zus, 2 broers 
Hobby’s: lezen, fietsen  
Beroep (métier): kapster 

 

e. Hier zijn inlichtingen over Rita. Schrijf zinnen met behulp van deze 
inlichtingen (Voici des informations à propos de Rita. Ecris des phrases en 
utilisant ces informations) 

 

 

 

 De naam van Rita is Damans. Ze ......................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 
f. Bedenk nu de vragen die aan Rita zijn gesteld om het formulier in te 

vullen (Imagine  maintenant les questions qui ont été  posées à Rita pour remplir 
la fiche) 

1. Wat is je naam ? 

2    adres ? 

3    ? (leeftijd) 

4    kinderen ? 

5    of zussen ? 

6    ? (hobby’s) 

7    ? (beroep) 
 


