
Nederlands. Zich voorstellen. Lezen. (6de.) 

Lis le texte et réponds aux questions en français.  

 

 

Dag ! Ik heet Leo. Ik ben zeventien jaar oud. Ik ben groot en slank. Ik heb 

een ovaal gezicht, kort blond haar en groene ogen. Ik heb een kleine neus 

en een grote mond.  

Elke dag ga ik met mijn zus Marieke naar school. Ik hou veel van wiskunde 

en wetenschapen. Marieke houdt van geschiedenis en aardrijkskunde.  

Mijn vader heet Mark. Hij is vierenvijftig jaar oud. Hij werkt in een 

apotheek. Mijn moeder heet Lies. Ze is zevenenveertig jaar oud. Ze werkt 

in een speelgoedwinkel.  

 

1. Quel âge a Léo? …………………………………………………… 

2. Quel âge a son papa? …………………………………………… 

3. Quel âge a sa maman ?.................................................. 

4. Quelles sont les matières scolaires préférées de Léo ? 

……………………………………………… + ………………………………… 

5. Quelles sont les matières scolaires préférées de sa sœur ? 

…………………………………………… + ……………………………… 

6. Dessine Léo.  

 

 

 

 

7. Où le papa de Léo travaille – t- il ? ………………………………………………… 

8. Où la maman de Léo travaille –t-elle ? ………………………………………… 
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Lis le texte et réponds aux questions en français.  

 

 

Dag ! Ik heet Leo. Ik ben zeventien jaar oud. Ik ben groot en slank. Ik heb 

een ovaal gezicht, kort blond haar en groene ogen. Ik heb een kleine neus 

en een grote mond. Ik draag een bril. 

Elke dag ga ik met mijn zus Marieke naar school. Ik hou veel van wiskunde 

en wetenschapen. Marieke houdt van geschiedenis en aardrijkskunde.  

Mijn vader heet Mark. Hij is vierenvijftig jaar oud. Hij werkt in een 

apotheek. Mijn moeder heet Lies. Ze is zevenenveertig jaar oud. Ze werkt 

in een speelgoedwinkel.  

 

1. Quel âge a Léo? 17 ans  

2. Quel âge a son papa? 54 ans 

3. Quel âge a sa maman ? 47 ans 

4. Quelles sont les matières scolaires préférées de Léo ?  

Mathématiques + Sciences  

5. Quelles sont les matières scolaires préférées de sa sœur ?  

Histoire  + Géographie 

6. Dessine Léo.  

Il est grand et mince.  

Il a un visage ovale. Il a des cheveux courts et blonds. Il a un petit nez et une 

grande bouche. Il porte des lunettes.  

 

7. Où le papa de Léo travaille – t- il ? Dans une pharmacie. 

8. Où la maman de Léo travaille –t-elle ? Dans un magasin de jouets.  

 


