
Nederlands 2H/HV Proef Proefwerk spreekwoorden en uitdrukkingen          

Opgave 1 Vul bij de volgende spreekwoorden / uitdrukkingen op de puntjes het juiste woord in. 

1. Een … …………..van een conditie 

2. De …………………. moeten aanhalen 

3. Kapers op de  ………………………… 

4. Zo vol als een …………………. met pieren 

5. Niets in de ……………………. te brokkelen hebben 

6. Op de …………………. lopen 

7. Op zijn …. ………………….benen staan 

8. Je ……………………………schoon zien 

 

Opgave 2 Maak een zin met de volgende spreekwoorden/uitdrukkingen, waaruit de betekenis duidelijk 

blijkt. 

1. Munt slaan uit iets 

2. Geld stinkt niet 

3. Geld over de balk smijten 

4. Een heilig huisje 

5. Iemand met gelijke munt betalen 

6. Aan het licht komen 

7. (Het lijkt) Een druppel op de gloeiende plaat 

8. Je steentje bijdragen 

 

Opgave 3 Noteer de spreekwoorden/uitdrukkingen bij de volgende woorden. 

1. Hoogtij 

2. Loer 

3. Wijn 

4. Trots 

5. Knip 

6. Daglicht 

 

Opgave 4 Noteer de betekenis van de volgende spreekwoorden/uitdrukkingen. 

1. Zo slap als een vaatdoek 

2. Kapers op de kust 

3. Zo arm als Job 

4. Aan het licht komen 

5. De eerste klap is een daalder waard 

 

Opgave 5 Verbind het spreekwoord/ de uitdrukking aan de juiste betekenis. 
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1. Een heitje voor een karweitje 

2. In het krijt staan bij iemand 

3. Het kwartje valt 

4. Zonder slag of stoot 

5. Er is geen kruid tegen gewassen 

6. Aan het roer staan 

7. Het tij tegen (hebben) 

8. Schering en inslag zijn 

9. Paal en perk stellen (aan) 

A. Zonder verzet of tegenstand te ervaren 

B  Iemand begrijpt opeens wat er wordt bedoeld. 

C. Schulden  hebben 

D. Niets helpt; er is niets tegen te doen. 

F. De leiding hebben. 

G. Een karweitje om geld in te zamelen 

H. Zeer regelmatig voorkomen 

I. Deze periode of dit moment is ongelukkig 

J. Beperken; grenzen stellen aan

 


