
 

Maak een zin met het spreekwoord erin verwerkt.  
Gemaakte zinnen bij verwerkingsvorm door leerlingen 2 havo.  

De winkel heeft uitverkoop met tot wel 80% korting. Daar moet ik natuurlijk als de kippen bij zijn.  
De vrouw viel en hulp was snel ter plaatse. Die man was er als de kippen bij.   
(vooral gebruikt zoals in het eerste voorbeeld) 

Mijn moeder wil dat ik de afwas doe, maar dat wil ik niet. Maar ja, moeders wil is wet.  

Ik wist dat ik niet mocht logeren, maar ik vroeg het toch: nee heb je, ja kun je krijgen.  
Ik denk altijd als ik iets wil vragen, maar het eigenlijk niet durf: nee heb je, ja kun je krijgen.  

Ik heb zojuist te horen gekregen dat ik een puppy krijg. Ik spring een gat in de lucht! 
Ze was zo enthousiast: ze sprong een gat in de lucht! 

Het is hier wel 38 graden. De mussen vallen dood van het dak door de hitte.  

Hij voelt zich helemaal thuis hier: hij voelt zich als een vis in het water.  

Hij gebruikt mijn ideeën om geld mee te verdienen: hij pronkt met mijn veren! 

De leerling zat helemaal in de knoop door de stress.  
Dit leerwerk krijg ik niet meer in mijn hoofd: ik zit helemaal in de knoop.  
Ze wist echt niet hoe ze deze som moest berekenen en was helemaal in de war; 
ze zat helemaal met zichzelf in de knoop.  

De bewoners mogen niet de dupe zijn van de ruzie tussen de gemeente en de provincie.  

Het staat zwart op wit dat wij daar een huis mogen bouwen.  
Ik heb altijd gelijk: kijk maar, het staat hier zwart op wit.  

Als papa en mama weg zijn dansen de muizen op tafel.  
De docent heeft de klas verlaten, nu dansen de muizen op tafel.  
Ik liet mijn kinderen even alleen thuis, en ja zo zie je, als de kat van huis is dansen de muizen op tafel.  

Ondanks hevige druk hield hij zijn rug recht.  

Henk maakte een vergelijking tussen Thijs en Timen: dat is appels met peren vergelijken.  
Koeien en varkens vergelijken is als appels met peren vergelijken.  

Zij verloor haar eer en daarmee verloor ze haar gezicht.  

De docent had de fout door de vingers gezien.  De juffrouw zag voor deze keer de fout door de vingers. Die fout op haar 
toets had hij door de vingers gezien. Je hebt een grote fout gemaakt, maar deze keer zie ik het door de vingers. Voor deze 
keer zie ik het door de vingers, maar dat is toch echt de laatste keer. Hij hoorde er eigenlijk straf voor te krijgen, maar het 
werd door de vingers gezien.  

Ik moet aan een lastige klus beginnen. Ik kan maar beter de koe bij de hoorns pakken.  

Hij treedt in de voetsporen van zijn vader; hij doet hetzelfde werk als zijn vader vroeger deed en is er zeer succesvol in.  

Ik irriteer me echt heel erg aan hem; hij is echt een doorn in het oog.  

Hoe je het ook wendt of keert: jij zit deze keer fout! 
Hoe je het ook wendt of keert: de echte waarheid zal boven komen! 

Engels is voor mij een fluitje van een cent.  

Ze durft niet te laten zien wie ze echt is, dus zet ze haar masker op.  

Zonder na te denken over zijn gevoelens, reageerde ze op hem en  liep als een olifant door de porseleinkast.  

Hij lijkt zo erg op zijn moeder: als twee druppels water! 

Door wat hij heeft gedaan, staat hij nu in een kwaad daglicht.  

Er is wel veel gebeurd, maar hé je moet niet alles geloven: de krant brengt de leugens in het land, waardoor er een té 
groot probleem van wordt gemaakt.  

Het is ook zo donker: ik zie geen hand voor ogen.  

Niet zo zeuren over die koekjes: liever één vogel in de hand dan tien in de lucht.  

Dagen vissen? Nou nee, hij ving de vis in een blauwe maandag.  (In een vloek en een zucht) 

Mijn zusje irriteert mij de hele tijd, dus laat ik haar links liggen. Hopelijk houdt ze dan op.  

Hij heeft iets goed te maken bij mij: hij staat bij mij in het krijt.  

 


