
 

 
 

            Brasschaat 30 juni 2021 
 
 

Duits in 5 Handel 
 

Beste ouder(s) 
 
Uw zoon/dochter heeft zich ingeschreven voor 5 Handel. Die klas heeft al een schooljaar Duits 
gevolgd. In september zo maar aansluiten bij dit klasniveau zal problematisch zijn voor hem/haar. 
Daarom is het aangewezen dat hij/zij een deel van deze achterstand tijdens de vakantie inhaalt. 
 
Volgende grammaticale items worden in september verondersteld gekend te zijn: 
 

 zwakke en sterke werkwoorden O.T.T., 
 bezittelijk voornaamwoord, 
 persoonlijk voornaamwoord, 
 nominatief, accusatief en datief, 
 voorzetsels met accusatief en datief. 

 
Voor het inoefenen van de grammatica kan ik u het oefenboekje Spurt-Duits aanraden. 
(ISBN 978-90-306-5769-9 – prijs 7,50€). Het bevat per grammaticaal onderwerp een beknopte uitleg 
van de theorie, gevolgd door een aantal oefeningen. Dankzij de oplossingen achteraan is 
zelfevaluatie mogelijk. 
Door het lezen van eenvoudige teksten kan ook het tekstbegrip ingeoefend worden. 
 
In september zal dan bekeken worden in hoeverre uw zoon/dochter extra begeleiding nodig heeft. 
U zal dan hierover ingelicht worden. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
A. Broeckx 
leerkracht Duits 
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