
 
 

 

a. Kies uit tussen niet en geen en vul de zinnen in (Choisis entre niet et 
geen et complète les phrases). 

1. Vader is …niet … boos. 

2. Mijn broer heeft …geen … nieuwe auto. 

3. Dit is mijn kamer … niet … 

4. Op zaterdag gaan we … niet … naar school. 

5. Mijn zus is …geen … 12 jaar. 

6. Ik kan … niet … zwemmen. 

7. Het is … geen …vier uur. 

8. Ik ben …niet… moe. 

9. Ik maak mijn huiswerk …niet… 

10. Anna heeft …geen…grote auto. 

b. Vul de dialoog in met niet of geen (Complète le dialogue avec niet ou geen). 

- Wil je naar de bioscoop gaan? 

- Ik kan …niet…naar de bioscoop gaan. Ik ben …niet... braaf geweest. Ik heb 

…geen…goede cijfers op school. Moeder is …niet…blij. Ik moet mijn kamer 

opruimen en vroeg gaan slapen. 

- Misschien wil je in het weekend naar het voetbal gaan ? 

- Nee, ik wil …niet… naar het voetbal gaan. 

- Wil je misschien een ijsje gaan eten ? 

- Nee, ik wil …geen…ijsje gaan eten. 

- Wat wil je dan ? 

- Ik wil niets doen ! 

c. Antwoord op de volgende vragen. Gebruik niet (Réponds aux questions 
suivantes. Utilise niet) 

1. Ben je boos ? Nee, ik ben niet boos.………………………..………………………………. 

2. Wil je naar school gaan ? Nee, ik wil niet naar school gaan.………………………… 

3. Heeft hij zijn boek ? Nee, hij heeft zijn boek niet..…………………………………….. 

4. Gaat u dikwijls naar de bios ? Nee, ik ga niet dikwijls naar de bios. …………….. 

d. Antwoord op de volgende vragen. Gebruik geen (Réponds aux questions 
suivantes. Utilise geen) 

1. Wil je een pizza eten ? Nee, ik wil geen pizza eten.…………………………………… 

2. Zijn jullie 13 jaar oud ?Nee, we zijn geen 13 jaar oud.………………………………… 

LA NEGATION : CORRIGÉ 



 

3. Is het twee uur ? Nee, het is geen twee uur.……………………………………………… 

4. Wilt u koffie drinken ? Nee, Ik wil geen koffie drinken.……………………………… 

 
e. Antwoord op de volgende vragen. Gebruik niet of geen (Réponds aux 

questions. Utilise niet ou geen) 

1. Is hij lief ? Nee, hij is niet lief.……………………………………………………………… 

2. Werkt ze goed op school ? Nee, ze werkt niet goed op school.……………………… 

3. Heb je een auto ? Nee, ik heb geen auto.………………………………………………… 

4. Is  hij een  leraar ?  Nee, hij  is  geen  leraar. …………………………………………………. 

5. Gaan jullie naar school ? Nee, we gaan niet naar school. ……………………………. 

6. Hebben jullie 10 katten ? Nee, we hebben geen 10 katten. …………………………. 

7. Ben je moe ? Nee, ik ben niet moe.…………………………………………………………. 

8. Ruimt hij zijn kamer op ? Nee, hij ruimt zijn kamer niet op.……………………… 

 
f. Kijk naar de tekening en verbeter de volgende zinnen. Gebruik niet 

of geen (Regarde le dessin et corrige les phrases suivantes. Utilise niet ou geen). 

1. Er zitten 3 jongens. Er zitten geen 3 jongens.………………………………………… 

2. De jongens slapen. De jongens slapen niet.…………………………………………… 

3. Er liggen cd’s op de grond. Er liggen geen cd’s op de grond.………………………. 

4. De jongens ruimen de kamer op. De jongens ruimen de kamer niet op.……… 

5. Er staan 5 stoelen in de kamer. Er staan geen 5 stoelen. ………………………… 

6. De computer is modern. De computer is niet modern.……………………………… 

7. De jongens kijken naar de tv. De jongens kijken niet naar de tv..……………… 

8. Er hangt een lamp. Er hangt geen lamp.……………………………………………… 
 
  


