
Leer je talenLeer je talen

Download Extra’s



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

Aan de slag 
Direct aan de slag met de EXTRA downloads behorend bij spel nummer 2 van de 

Spaanse taal! 

Wat ontvang je bij deze downloads?

De kloktijden

• Je oefent de kloktijden (de klok rond)

• Je oefent de hele en de halve uren

• Je oefent specifieke tijden
• Je ontvangt tijden rondom twaalf uur ‘s middags of ‘s nachts 

Bewaarbladen
De leuke overzichten onder het kopje ‘kloktijden’ kun je je uitprinten en bewaren. 

Je kunt ze bijvoorbeeld ophangen, op een plek waar je vaak komt, zodat je ze kunt 

leren en automatiseren. 

Leer je talen

Download Extra’s
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Doce de la tarde / 

Doce de la noche

...y media

...y cuarto

... menos 

cuarto

 .......y cinco

...menos veinte

...menos veinticinco........

......y veinte

.....y veinticinco

...menos  diez...

...menos cinco...

De kloktijden
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....  ...y diez

..............

......

..........

............
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Wat je moet weten!

 +>

>

Vóór het halve uur: hele uur hoeveel komt erbij     Y

 -Na het halve uur: hele uur dat komt hoeveel haal je eraf     menos

Bijvoorbeeld:
Het is tien over vier         Son las cuatro y diez

Het is twintig voor vijf     Son las cinco menos veinte

=

=

Je vraagt “Hoe laat is het?” 

In het Spaans zeg je dan “¿Qué hora es?”

“Weet u hoe laat het is?”

¿Sabe usted qué hora es?

Hoe laat is het?

In Spanje wordt de klok in twee delen verdeeld, aan de linkerkant is het ‘menos’  
wat ‘min’ betekent en aan de rechterkant is het ‘y’  wat letterlijk ‘en’ betekent. 

Het is eigenlijk een optel- en aftreksom, aan de linkerkant trek je het aantal 
minuten eraf, aan de rechterkant tel je het aantal minuten erbij op.

In het Spaans zijn de tijden in het meervoud, de enige uitzondering is één uur, 
dit staat wel in het enkelvoud.

 =

 =
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Doce de la tarde / 

doce de la noche

...y media

...y cuarto... menos 

cuarto

...y cinco

...y diez

...menos veinte

...menos veinticinco

...y veinte

...y veinticinco

...menos diez

...menos cinco

...y cuarto ...menos cuarto...y media

De kloktijden
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Het is vier uur (16:00) Il est quatre heures

Het is vijf over vier (16:05) Il est quatre heures cinq

Het is tien over vier  (16:10) Il est quatre heures dix

Het is kwart over vier (16:15) Il est quatre heures et quart

Het is twintig over vier (16:20) Il est quatre heures vingt

Het is vijf voor half vijf (16:25) Il est quatre heures vingt-cinq

Het is half vijf (16:30) Il est quatre heures et demie

Het is vijf over half vijf (16:35) Il est cinq heures moins vingt-cinq

Het is tien over half vijf (16:40) Il est cinq heures moins vingt

Het is kwart voor vijf (16:45) Il est cinq heures moins le quart

Het is tien voor vijf (16:50) Il est cinq heures moins dix

Het is vijf voor vijf (16:55) Il est cinq heures moins cinq

Het is vijf uur (17:00) Il est cinq heures

Het is vier uur (16:00) Son las cuatro en punto

Het is vijf over vier (16:05) Son las cuatro y cinco

Het is tien over vier (16:10) Son las cuatro y diez

Het is kwart over vier (16:15) Son las cuatro y cuarto

Het is twintig over vier (16:20) Son las cuatro y veinte

Het is vijf voor half vijf (16:25) Son las cuatro y veinticinco

Het is half vijf (16:30) Son las cuatro y media

Het is vijf over half vijf (16:35) Son las cinco menos veinticinco

Het is twintig voor vijf (16:40) Son las cinco menos veinte

Het is kwart voor vijf (16:45) Son las cinco menos cuarto

Het is tien voor vijf (16:50) Son las cinco menos diez

Het is vijf voor vijf (16:55) Son las cinco menos cinco

Het is vijf uur (17:00) Son las cinco en punto

De klok rond
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Het is één uur Es la una

Het is twee uur Son las dos

Het is drie uur Son las tres

Het is vier uur Son las cuatro

Het is vijf uur Son las cinco

Het is zes uur Son las seis

Het is zeven uur Son las siete

Het is acht uur Son las ocho

Het is negen uur Son las nueve

Het is tien uur Son las diez

Het is elf uur Son las once

Het is twaalf uur ('s middags) Son las doce de la tarde

Het is twaalf uur ('s nachts) Son las doce de la noche

Hele uren

Het is half een ('s middags) Son las doce y media de la tarde

Het is half twee Es la una y media

Het is half vijf Son las cuatro y media

Het is half zes Son las cinco y media

Het is half tien Son las nueve y media

Het is half een ('s nachts) Son las doce y media de la noche

Halve uren

Na het uur kun je ook zeggen ‘en punto’ Bijvoorbeeld: “Son las nueve en punto” = Het is negen uur
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Het uur La hora

Een seconde Un segundo

Een minuut Un minuto

Een kwartier Un cuarto de hora

Een half uur Media hora

 's ochtends por la mañana

 's middags al mediodía

 's avonds en la tarde-noche

 's nachts por la noche

nacht 01:00-06:00 la madrugada

ochtend 06:00-11:59 la mañana

middag 12:00-14:30 el mediodía

eind van de middag 14:30-19:00 la tarde

avond 19:00-23:59 la noche
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Het is kwart over twaalf 's middags Son las doce y cuarto del mediodía

Het is vijf voor half een 's middags Son las doce y veinticinco del mediodía

Het is kwart voor twaalf 's middags Son las doce menos cuarto del mediodía

Het is tien over half twaalf 's middags Son las doce menos veinte del mediodía

Het is kwart over twaalf 's nachts Son las doce y cuarto de la noche

Het is vijf voor half een 's nachts Son las doce y veinticinco de la noche

Het is kwart voor twaalf 's nachts Son las doce menos cuarto de la noche

Het is tien over half twaalf 's nachts Son las doce menos veinte de la noche

Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
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De kloktijden

oefenen
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Vul jij de ontbrekende antwoorden in?

Wat je moet weten!

>

>

Vóór het halve uur: hele uur ..........................................................

Na het halve uur: hele uur .............................................................

Bijvoorbeeld:
Het is tien over vier         .............................................................................

Het is twintig voor vijf     .............................................................................

=

=

“Hoe laat is het?” 

...................................................................

“Weet u hoe laat het is?”

...................................................................

Hoe laat is het?

In Spanje wordt de klok in twee delen verdeeld:

• aan de linkerkant is het .............................. 

• aan de rechterkant is het ............................

Enkelvoud of meervoud?

In het Spaans zijn de tijden in het ........................., de enige uitzondering is 

.............. uur, dit staat wel in het ...............................

Y of menos?
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........................ ........................ ........................

Vul jij de juiste kloktijden in?

.........................................

........................................

............................................................

...............................

.....................

...................

..........................

.......................

.............................

.......................

..............................
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Het is vier uur (16:00) Il est quatre heures

Het is vijf over vier (16:05) Il est quatre heures cinq

Het is tien over vier  (16:10) Il est quatre heures dix

Het is kwart over vier (16:15) Il est quatre heures et quart

Het is twintig over vier (16:20) Il est quatre heures vingt

Het is vijf voor half vijf (16:25) Il est quatre heures vingt-cinq

Het is half vijf (16:30) Il est quatre heures et demie

Het is vijf over half vijf (16:35) Il est cinq heures moins vingt-cinq

Het is tien over half vijf (16:40) Il est cinq heures moins vingt

Het is kwart voor vijf (16:45) Il est cinq heures moins le quart

Het is tien voor vijf (16:50) Il est cinq heures moins dix

Het is vijf voor vijf (16:55) Il est cinq heures moins cinq

Het is vijf uur (17:00) Il est cinq heures

Het is vier uur (16:00)

Het is vijf over vier (16:05)

Het is tien over vier (16:10)

Het is kwart over vier (16:15)

Het is twintig over vier (16:20)

Het is vijf voor half vijf (16:25)

Het is half vijf (16:30)

Het is vijf over half vijf (16:35)

Het is twintig voor vijf (16:40)

Het is kwart voor vijf (16:45)

Het is tien voor vijf (16:50)

Het is vijf voor vijf (16:55)

Het is vijf uur (17:00)

De klok rond
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Son las cuatro en punto

Son las cuatro y cinco

Son las cuatro y diez

Son las cuatro y cuarto

Son las cuatro y veinte

Son las cuatro y veinticinco

Son las cuatro y media

Son las cinco menos veinticinco

Son las cinco menos veinte

Son las cinco menos cuarto

Son las cinco menos diez

Son las cinco menos cinco

Son las cinco en punto

De klok rond
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Het is één uur

Het is twee uur

Het is drie uur

Het is vier uur

Het is vijf uur

Het is zes uur

Het is zeven uur

Het is acht uur

Het is negen uur

Het is tien uur

Het is elf uur

Het is twaalf uur ('s middags)

Het is twaalf uur ('s nachts)

Hele uren

Het is half een ('s middags)

Het is half twee

Het is half vijf

Het is half zes

Het is half tien

Het is half een ('s nachts)

Halve uren
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Es la una

Son las dos

Son las tres

Son las cuatro

Son las cinco

Son las seis

Son las siete

Son las ocho

Son las nueve

Son las diez

Son las once

Son las doce de la tarde

Son las doce de la noche

Hele uren

Son las doce y media de la tarde

Es la una y media

Son las cuatro y media

Son las cinco y media

Son las nueve y media

Son las doce y media de la noche

Halve uren
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Het uur

Een seconde

Een minuut

Een kwartier

Een half uur

 's ochtends

 's middags

 's avonds

 's nachts

nacht 01:00-06:00

ochtend 06:00-11:59

middag 12:00-14:30

eind van de middag 14:30-19:00

avond 19:00-23:59
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La hora

Un segundo

Un minuto

Un cuarto de hora

Media hora

por la mañana

al mediodía

en la tarde-noche

por la noche

la madrugada

la mañana

el mediodía

la tarde

la noche
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Het is kwart over twaalf 's middags

Het is vijf voor half een 's middags

Het is kwart voor twaalf 's middags

Het is tien over half twaalf 's middags

Het is kwart over twaalf 's nachts

Het is vijf voor half een 's nachts

Het is kwart voor twaalf 's nachts

Het is tien over half twaalf 's nachts

Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
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Son las doce y cuarto del mediodía

Son las doce y veinticinco del mediodía

Son las doce menos cuarto del mediodía

Son las doce menos veinte del mediodía

Son las doce y cuarto de la noche

Son las doce y veinticinco de la noche

Son las doce menos cuarto de la noche

Son las doce menos veinte de la noche

Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
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Je bent aan het einde gekomen van de EXTRA DOWNLOAD behorend 
bij SPEL nummer 2 van de Spaanse taal. 

Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Spaanse taal? 
Neem dan eens een kijkje in onze shop

Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen! Beluister óók de 
podcast voor de juiste uitspraak. 

www.quiboba.nl

Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA. 

Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de 
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.

https://shop.quiboba.nl/
https://www.quiboba.nl


Heel veel  succes!

Buena suerte!

PS: Heb je vragen? 

Mail ons dan op support@quiboba.nl

mailto:support%40quiboba.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20Quiboba

