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woordenschat  |  thema  1  |  les  1

10

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke letter hoort bij welke kleur?
Kies uit:   roetzwart    pimpelpaars  

  grasgroen      bloedrood  

Let op: je houdt twee kleuren over!
Doe het zo: 

a  b  c  d  e  f 

2 Bekijk de huizen en de schilderijen.
Vind je de makers vooruitstrevend of traditioneel?
Maak een woordkast.

Doe het zo: vooruitstrevend traditioneel

…

a b c d

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

allesbehalve
bezaaid met
ergens geen boodschap aan hebben
de invloed
de maatregel
opvoeden

vooruitstrevend traditioneel
op een nieuwe zoals het altijd
manier gaat

kleuren

roetzwart
pimpelpaars bloedrood

grasgroen
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12

Eerst proberen
Schrijf vier rijtjes in je schrift: ww, bn, zn en vz.
Schrijf deze woordsoorten van elke zin op.

1 Moeder houdt van een schoon huis.
 Doe het zo: 
  ww bn zn vz

 ¡ houdt schoon moeder, huis van

2 Vader kan tegen een beetje rotzooi.
3 De kinderen helpen in huis.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.
Kies uit:  ww    lw    bn    zn  

1 De buurman rijdt in een nieuwe auto.
 Doe het zo: 1 buurman (zn), auto (zn)
2 De buurvrouw fietst op een oude fiets.
3 De buurjongen heeft een tweedehands scooter.
4 Het buurmeisje gaat op roze skeelers voorbij

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert verschillende woordsoorten 
benoemen in een zin.

Dit moet je weten
Dit zijn de afkortingen voor 
de woordsoorten:
werkwoord = ww
lidwoord = lw
bijvoeglijk naamwoord = bn
zelfstandig naamwoord = zn
voorzetsel = vz

 lw zn ww vz lw bn zn

De broer verft op een wit doek.

taal  verkennen  |  thema  1  |  les  2



2

taal  verkennen  |  thema  1  |  les  4

14

Eerst proberen
Zoek het werkwoord in de zin.
Schrijf het hele werkwoord en de stam op.

1 Mijn grote broer maakt overal rotzooi.
 Doe het zo: ¡ maken, maak
2 Hij zet een doek op zijn schildersezel.
3 Toen legde hij wel tien tubes verf op tafel.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf van het gekleurde woord 
het hele werkwoord en de stam op.

1 Mijn zus en ik helpen mijn ouders in huis.
 Doe het zo: ¡ helpen, help
2 Elke week krijg ik nieuwe taken.
3 Mijn zus ligt vaak een beetje dwars.
4 Dan ruilen we de ene taak tegen de andere.
5 Mijn moeder zegt daar niets over.
6 Als we maar zorgen dat alle taken worden gedaan.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de stam van een werkwoord is.

Dit moet je weten
De stam is de ik-vorm van het werkwoord 
in de tegenwoordige tijd.

hele werkwoord ik-vorm t.t.
schilderen  schilder
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woordenschat  |  thema  1  |  les  6

18

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:   manieren    accepteren    is er niet van gediend  

 allochtoon    autochtoon    religie    achtergrond 

1 Meriam woont in Nederland, maar is geboren in Suriname. 
 Ze is dus een …
 Doe het zo: 

2 Ze … als je grapjes maakt over haar geloof.
3 In Suriname is het christendom de meest voorkomende …
4 Meriam zegt: ‘Ik kom uit Suriname dus ik heb een andere …
5 Dat moet je …’
6 Meriam heeft verder precies dezelfde … als wij.
7 Ze is net een …

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.
 
accepteren
de achtergrond
ergens niet van gediend zijn
koppelen
het misverstand
ongeacht
wemelen van

de allochtoon de autochtoon
Woont hier, maar  Woont hier en
is niet geboren  is geboren in 
in Nederland. Nederland.

de religiede manieren

de cultuur
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taal  verkennen  |  thema  1  |  les  7

20

Eerst proberen
Doe de vraagproef. Schrijf de persoonsvorm op.

1 De meneer van de gemeente keek in zijn map.
 Doe het zo: ¡ keek
2 Hij had zich nooit moeten opgeven voor die ruil.
3 Het heeft geen zin hier langer over te bekvechten.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Doe de vraagproef. Onderstreep de persoonsvorm.

1 Mijn vriend heet Driss.
 Doe het zo: ¡ Heet mijn vriend Driss?
2 Hij woont hier al zijn hele leven.
3 Zijn opa en oma komen uit Marokko.
4 Zij verhuisden veertig jaar geleden naar Nederland.
5 Daarom noemen de mensen hem een allochtoon.
6 Voor mij is Driss gewoon Driss.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de persoonsvorm is.
Je leert hoe je de persoonsvorm 
vindt met de vraagproef.

Dit moet je weten
De persoonsvorm is een vorm 
van het werkwoord.
Als je van een vertelzin een 
vraagzin maakt, staat de 
persoonsvorm vooraan. 
Dit heet de vraagproef.

Driss hing zijn weekendtas over 
zijn schouder.
Hing Driss zijn weekendtas over 
zijn schouder?
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taal  verkennen  |  thema  1  |  les  9

22

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de goede leestekens.

1 Er staan rare vegen op het papier rood geel groen en zwart
 Doe het zo: ¡ Er staan rare vegen op het papier:
  rood, geel, groen en zwart.
2 Sterkte ik bedoel veel plezier Driss
3 Mevrouw ik ben niet gediend van zulke taal

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Waar staat een opsomming in de zin?
Schrijf die opsomming op.

Welkom in de Eilandwijk
1 Beste nieuwe bewoner: man, vrouw of kind.
 Doe het zo: ¡ man, vrouw of kind
2 De Eilandwijk heeft van alles: winkels, 

scholen en groen.
3 Er zijn drie scholen: De Branding, 

Het Eiland en De Kluut.
4 Dit kunt u doen op het plein: schaken, 

skaten, zitten en buurtbewoners ontmoeten.
5 In het buurthuis kunt u allerlei cursussen 

doen: dansen, talen leren, yoga.
6 Nog vragen? We zijn bereikbaar op de 

volgende dagen: dinsdag, woensdag en 
zaterdag.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een dubbele punt 
in een zin gebruikt.
 
Dit moet je weten
De dubbele punt is een leesteken.
De dubbele punt gebruik je als je een 
aantal dingen achter elkaar opsomt.
Tussen de dingen die je opsomt, 
komt een komma.

Dit zijn leestekens: de punt, het 
vraagteken, het uitroepteken, de 
komma en de dubbele punt.
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woordenschat  |  thema  1  |  les  11

26

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Vind jij ze vindingrijk of fantasieloos?
Maak een woordkast.
Doe het zo:

Jurre  bedenkt meer dan tien leuke spelletjes 
voor zijn verjaardagsfeest.

Jos   laat zijn moeder de spelletjes verzinnen 
voor zijn verjaardagsfeest.

Maaike  komt elke dag te laat op school, maar ze 
kan nooit een goede smoes bedenken.

Edith  komt ook elke dag te laat en ze heeft elke 
dag een andere smoes.

Murat   vermaakt zich de hele dag op het strand 
zonder speelgoed.

Martijn  is ook op het strand, maar zeurt de 
hele dag om zijn computerspelletjes.

2 Lees het betoog.
Geef antwoord op de vier vragen.
Doe het zo: 

1
Wat is de titel van het betoog?

a Isa Huisman

b Dierenmishandeling

c Groep 6

vindingrijk fantasieloos

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de instelling 
de keel schrapen 
nee heb je, ja kun je krijgen
redelijk
uiteraard
verbluft

vindingrijk fantasieloos
veel ideeën weinig ideeën

de reden

het betoogde opvatting

overtuigen
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woordenschat  |  thema  2  |  les  1

a

c

b

c44

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke woorden horen bij welke foto?
Kies uit:   de speler    de toeschouwer    de trainer   

 de atletiekbaan    de sporthal    het stadion 

Let op: er horen steeds twee woorden bij één plaatje!
Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

een balletje opgooien perplex
het idool de prestatie
in de loop van zodanig
lovend

mensen in het stadion

de toeschouwer
de speler de trainer

plaatsen waar je kunt sporten

de atletiekbaan
het stadion de sporthal
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taal  verkennen  |  thema  2  |  les  2

46

Eerst proberen
Schrijf het goede voorzetsel op.

1  Rondom / Tijdens een oefenpartijtje stond hij 
in / langs de zijlijn.

 Doe het zo: ¡ Tijdens, langs
2  Plots stond hij tegenover / aan zijn idool en keek hem 

recht voor / in de ogen.
3  Gedurende / Tijdens 1 minuut zwegen de toeschouwers 

aan / rondom het veld.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf het voorzetsel op. 
Kijk goed naar de tekening.

1 Op een tennisbaan staan de spelers 
tegenover elkaar.

 Doe het zo: ¡ tegenover
2 Ze slaan de bal over het net.
3 De scheidsrechter zit tussen de

spelers bij het net.
4 Vanaf zijn hoge stoel kan hij de 

fouten goed zien.
5 De bal moet binnen de lijnen blijven.
6 Ze spelen tot twaalf uur.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je voorzetsels in een zin 
gebruikt.

Dit moet je weten
Voorzetsels zijn vaak het eerste woord 
in een waar-deel of een wanneer-deel.
Voorzetsels zeggen iets over de 
precieze plaats, richting of tijd.

Tijdens de wedstrijd zat hij op de 
reservebank.
De grensrechter loopt langs de lijn.
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taal  verkennen  |  thema  2  |  les  4

48

Eerst proberen
Schrijf eerst het hele werkwoord op. Onderstreep de laatste 
letter het hele werkwoord min -en.
Schrijf dan de verleden tijd op (stam + -de(n) of stam + -te(n)). 

1 De directeur bewondert Rafael.
 Doe het zo:   hele ww  v.t.

   ¡ bewonderen bewonder + de
2 Hij gooit zelf ook graag met de bal.
3 Alle mensen klappen enthousiast mee.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.
Onderstreep de laatste letter van het hele werkwoord min -en.  
Schrijf erachter of deze in ’t kofschip x voorkomt.

1 ruilen
 Doe het zo: ¡ ruilen, nee
2 gebeuren
3 knippen
4 haken
5 boksen
6 openen

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert regels voor het schrijven van 
werkwoorden in de verleden tijd.

Dit moet je weten
Sommige werkwoorden krijgen in de 
verleden tijd -de(n), andere -te(n).
•  Eindigt het hele werkwoord min -en 

op een medeklinker uit ’t kofschip x, 
dan komt na de stam -te(n). 

•  Eindigt werkwoord min -en niet op 
een medeklinker uit ’t kofschip x, dan 
komt na de stam -de(n).

Hij hoorde het f luitje niet.
En toen maakte hij een prachtig doelpunt.
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woordenschat  |  thema  2  |  les  6

52

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de plaats van de gekleurde woorden?
Kies uit:   heeft geen interesse in    wat mij betreft  

 slooft zich uit    troeft hem af    mekkert 

1  Jeroen doet op een overdreven manier zijn best tijdens 
het voetballen.

 Doe het zo: 

2  Zijn moeder roept: ‘Als het aan mij ligt, 
worden jullie kampioen!’

3 Een vader zeurt tegen zijn zoon.
4 De zoon wil niet veel weten van het spel.
5 De tegenstander wil Jeroen passeren, maar Jeroen pakt de bal af.

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

iemand aftroeven
de interesse
mekkeren
noodzakelijk
het rubber
wat mij betreft
zich uitsloven

de warming-up de cooling-down
opwarmen afkoelen

 zelden
 regelmatig

 voortdurend
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taal  verkennen  |  thema  2  |  les  7

54

Eerst proberen
Doe de getalsproef. Schrijf het onderwerp 
en de persoonsvorm van beide zinnen op.

1 Bob en Joris spelen voetbal.
 Doe het zo: ¡ Bob en Joris spelen, Bob speelt
2 Jij draagt een bitje tijdens hockey.
3 Dat moeten we altijd dragen.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees de zinnen. Schrijf het onderwerp op. 
 Staat het in enkelvoud of in meervoud?

1 Ciara gooit de bal op naar Job.
 Doe het zo: ¡ Ciara, enkelvoud
2 Wibi en Mo gillen: ‘Slaan!’
3 Job zwiept zijn slaghout naar voren.
4 Hij raakt de bal voor het eerst van zijn leven!
5 Wibi en Mo rennen van honk naar honk.
6 Job blijft stomverbaasd staan.

2 a Schrijf de zinnen in een ander getal.
  Maak van Job: de jongens.
  Maak van de meisjes: Lisa.
 Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm van beide zinnen op.

 1 Job heeft weinig interesse voor balsporten.
  Doe het zo: ¡ Job heeft, de jongens hebben

2 De meisjes zijn altijd bezig hem af te troeven.
3 ‘Kruk,’ roepen de meisjes naar hem.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm vindt met 
de getalsproef.

Dit moet je weten
Je kunt de persoonsvorm in de zin vinden 
met de getalsproef.
Als het onderwerp verandert van enkelvoud 
(één persoon) naar meervoud (meer 
personen) of andersom, dan verandert de 
persoonsvorm ook. Dit heet de getalsproef.

Edith houdt van hockey. (getal = één)
Edith en haar zus houden van hockey.
(getal = meer)
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taal  verkennen  |  thema  2  |  les  9

56

Eerst proberen
Schrijf de afkorting in woorden op.

1 Zij fietste de afstand in 3 min. precies.
 Doe het zo: ¡ minuten
2 Dat is gemiddeld 30 km p.u.
3 En ong. 20 sec. sneller dan de vorige keer!

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de gekleurde woorden als afkorting.

1 We trainen twee maal per week.
 Doe het zo: ¡ p.w.
2 Met uitzondering van de wintermaanden.
3 Ook oefenen we dan binnen in plaats van buiten.
4 Er kunnen maximaal twintig kinderen meedoen.
5 De kosten per persoon zijn tien euro per maand.
6 Met vriendelijke groet, hockeytrainer Ties.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een afkorting is.
Je leert hoe je een afkorting maakt en wat een 
afkorting betekent.

Dit moet je weten
Een afkorting is een korte manier om een 
woord of een groepje woorden op te schrijven.
In een afkorting gebruik je meestal één of 
meer punten.

Opgeven voor hockey, zwemmen, voetbal enz. 
enz. = enzovoort
Bellen tussen 6 en 7, a.u.b.
a.u.b. = alstublieft
B.g.g. kunt u een bericht achterlaten.
b.g.g. = bij geen gehoor
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woordenschat  |  thema  2  |  les  11

1
Iemand aftroeven
a Op een overdreven manier je best 

doen voor iets.

b Een fout antwoord geven waardoor 

je niet zo slim lijkt.

c Een goed antwoord geven 

waardoor je iemand te slim af bent.

2
Voor spek en bonen meedoena Aan iets meedoen en al weten dat je 

een belangrijke rol gaat spelen.b Aan iets meedoen en al weten dat je 
een onbelangrijke rol gaat spelen.

c Niet aan iets meedoen.

3
Ergens intrappen

a Iets niet doorhebben.

b Iets doorhebben.

c Hard rennen over een korte afstand.

60

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Is het een denksport of doe je het met je lichaam?
Schrijf het juiste woord op.

1 lopen
 Doe het zo: 

2 dammen
3 sjokken
4 sprinten
5 schaken

2 Wat betekenen deze woorden? Schrijf de juiste letter op.
Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de aanwijzing
bekaf
de conditie
desondanks
ergens intrappen
voor spek en bonen meedoen
zijwaarts

 sprinten
 lopen

 sjokken

de denksport

dammen schaken
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woordenschat  |  thema  3  |  les  1

1

3

2
c

c

a

ab

c

b

a

b

78

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

iemand stroop om de mond smeren
geen hoge pet van iemand op hebben
kirren
op grond van
overstuur
slagen
waaronder
 peperduur
 duur
 betaalbaar
 goedkoop
 spotgoedkoop

beeldig hip

stoerduf

mening over kleding
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taal  verkennen  |  thema  3  |  les  2

80

Eerst proberen
Schrijf de samenstelling op.
Geef aan tot welke woordsoort de delen behoren.

1 Inge stopt een briefje in de achterzak van haar spijkerbroek.
 Doe het zo: ¡ achter (vz) + zak (zn), 
  spijker (zn) + broek (zn)
2 De pashokjes zijn op de bovenverdieping.
3 Ondertussen wacht haar grootvader buiten bij de ingang.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de woorden op die een samenstelling vormen.

1 Mijn grote zus staat al een uur voor haar klerenkast.
 Doe het zo: ¡ kleren + kast
2 Voor het schoolfeest wil ze mooie kleren dragen.
3 Ze heeft haar bontlaarsjes en bloemetjesjurk al aan.
4 Nu nog oogschaduw en lippenstift op.
5 ‘Je lijkt wel een model uit een modeblad,’ zeg ik.
6 ‘Alleen het prijskaartje aan je jurk staat een beetje gek.’

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat in een samenstelling soms 
ook een bijvoeglijk naamwoord (bn) of 
een voorzetsel (vz) verstopt zit.

Dit moet je weten
bn zn vz zn
klein + kind uit + verkoop
kleinkind uitverkoop
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taal  verkennen  |  thema  3  |  les  4

82

Eerst proberen
Zet het werkwoord in de verleden tijd.

1 Mama schuift het gordijn van het pashokje opzij.
 Doe het zo: ¡ schoof
2 In de spijkerbroek zitten allerlei scheuren.
3 Kareltje trekt aan mama’s hand en vraagt om een ijsje.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.

1 De jongen riep zijn vrienden.
 Doe het zo: ¡ roepen
2 Het meisje klom hoog in de lantaarnpaal.
3 De jongen at een appel én een peer.
4 De baby kroop over de grond.
5 Het meisje viel haar maillot kapot.
6 De kinderen zwommen onder water.

2 a Zet het werkwoord in de verleden tijd.

1 Ik loop graag door de winkelstraat.
  Doe het zo: ¡ liep

2 Ik houd erg van winkelen.
3 Mijn vriendin en ik bezoeken vooral winkels met betaalbare kleding.
4 Mijn vriendin trekt zoveel mogelijk verschillende kleding aan.
5 Ze bekijkt zichzelf uitgebreid in de spiegel.
6 Maar ik heb maar geld voor één kledingstuk.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat sommige werkwoorden van klank 
veranderen in de verleden tijd.

Dit moet je weten
Werkwoorden die van klank veranderen, 
noemen we andere-klankwerkwoorden.

tegenwoordige tijd:   Mama zoekt Kareltje 
in de winkel.

verleden tijd:  Mama zocht Kareltje 
in de winkel.

tegenwoordige tijd:   Kinderen vragen hun 
ouders om zo’n 
spijkerbroek.

verleden tijd:  Kinderen vroegen 
hun ouders om zo’n 
spijkerbroek.



8

woordenschat  |  thema  3  |  les  6

86

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Zoek het goede woord bij het plaatje.
Kies uit:   de bermuda    opzichtig    het rolmodel  

        de spencer                onopvallend       

Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de commercie
de gelegenheid
iemand iets op de mouw spelden
meelopen
modieus
het rolmodel
tweedehands
zich afzetten tegen

de bermuda de spencer

        kledingstukken

 opzichtig onopvallend
 valt erg op valt niet op
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taal  verkennen  |  thema  3  |  les  7

88

Eerst proberen
Doe de tijdproef. Schrijf twee keer de persoonsvorm op.

1 Het regent al dagen.
 Doe het zo: ¡ regent, regende
2 Marit zat met haar vriendin Jet op het muurtje.
3 Ze aapt alles na.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Staat de persoonsvorm in de verleden tijd (v.t.) of in de tegenwoordige tijd (t.t.)?

1 Josefien draagt graag prinsessenjurken.
 Doe het zo: ¡ t.t.
2 Vroeger vond niemand dat raar.
3 Veel meisjes kwamen in lange roze jurken naar school.
4 In groep 4 begon het uitlachen.
5 Josefien trekt zich daar niks van aan.
6 Een echte prinses draagt toch wat ze wil?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm vindt met 
de tijdproef.

Dit moet je weten
Als de tijd van een zin verandert, verandert 
ook de persoonsvorm. Dit heet de tijdproef.

Nora luistert niet goed naar haar moeder. 
 tegenwoordige tijd (t.t.)

Nora luisterde niet goed naar haar moeder. 
 verleden tijd (v.t.)
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90

Eerst proberen
Schrijf de letterlijke en de figuurlijke betekenis op van de zin.

1 De oude man is stinkend rijk.
  Doe het zo: 
 ¡ Letterlijk: De oude man is rijk en stinkt.
 Figuurlijk: De oude man is heel rijk.

2 Je vist achter het net, want ik heb alle ijsjes al uitgedeeld.
3 Deze test is voor mij een fluitje van een cent.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf op: letterlijk of figuurlijk.

1 Pesara voert altijd het hoogste woord.
 Doe het zo: ¡ figuurlijk
2 In onze tuin staat de hoogste boom van de buurt.
3 Tussen de bladeren van de boom zie je een kattenkop.
4 Ik vind Pesara een kattenkop.
5 Ze haalt het bloed onder mijn nagels vandaan.
6 Het bloed van een duif zit onder de nagels van de kat.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat zinnen een letterlijke en een 
figuurlijke betekenis kunnen hebben.

Dit moet je weten
Letterlijk betekent dat je met woorden 
precies zegt wat je bedoelt.
Figuurlijk betekent dat je met woorden 
iets anders bedoelt dan je letterlijk zegt.

Zet je ouders in het zonnetje!

Letterlijke betekenis: 
Zet je ouders in de zon.

Figuurlijke betekenis: 
Geef je ouders extra aandacht.
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94

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Hoort het bij uiterlijk of bij innerlijk?
Schrijf de namen op in een woordkast.

Doe het zo:

1 Pieter is bijna 2 meter lang.
2 Marijke is altijd vrolijk.
3 Annemiek heeft rood haar en groene ogen.
4 Lars denkt na over allerlei dingen.
5 John voelt zich fijn in de klas.
6 Gijs draagt een T-shirt en een spijkerbroek.

2 Welke woorddelen horen bij de omschrijving?
Kies uit:
 mode    hands    mode    rol    gril   
   tweede        ontwerper        model    

1 Iemand die voor jou een voorbeeld is. 
 Doe het zo: 

2  Iets wat heel even in de mode is en 
dan ook weer vlug verdwijnt.

3 Iemand die nieuwe mode bedenkt.
4 Niet nieuw, maar …

uiterlijk innerlijk

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bijbehorend
heersen
insnoeren
het korset
overstag gaan
de stijl
uit de jaren
zwierig

uiterlijk innerlijk
aan de buitenkant aan de binnenkant

de modegrilde modeontwerper

de mode
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112

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a Schrijf op wie het zegt.

 commissaris verdachte rechercheur wijkagent 
 Loes Guus Fatima Sergio

1  Ze denken dat ik een misdaad heb gepleegd.
  Doe het zo: 

2 Ik ben de baas van de politie.
3 Ik werk in één wijk.
4 Ik onderzoek misdaden.

b Wie werkt er niet bij de politie?

2 Loes werkt vijftien jaar bij de politie. Sergio werkt vijf jaar bij de politie.
Fatima werkt twee weken bij de politie. 
Wie is ervaren, wie is onervaren? Vul het in.

Doe het zo: ervaren onervaren

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

boter bij de vis
dusdanig
fanatiek
op zijn hoede
populair
het toeval
de verdachte

ervaren onervaren
vaak gedaan niet vaak gedaan

mensen die bij de politie werken

de rechercheur
de commissaris

de wijkagent
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114

Eerst proberen
Schrijf het zelfstandig naamwoord op en 
zet het meervoud erachter.

1 Daar loopt een moeder met haar baby.
 Doe het zo: ¡ moeder - moeders,
  baby - baby’s
2 Voor een pyjama ben je hier op de juiste plaats.
3  Sjoerd speurt naar een spannende gebeurtenis 

of een bijzondere omstandigheid.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak vier rijen in je schrift: +en, +s, +’s en +eren.
Schrijf de zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan in de goede rij.
Het zijn er zeven.
Doe het zo:

 +en +s +’s +eren
    bladeren
De buurvrouw harkt de tuin. Ze harkt de bladeren 
op een grote hoop. Ze ziet niet dat de poezen van de 
buren stiekem in haar schuurtje kruipen. Maar wat 
doet ze nu? Er staan twee kruiwagens naast de 
schuur. Ze zet die allebei voor de deur. Die kan nu 
niet meer open. De poezen zitten opgesloten! In de 
schuur is het donker. Er hangen bezems en er staan 
zelfs ski’s. Gelukkig zitten er in de schuur twee 
gaten. De poezen passen allebei precies door zo’n 
gat. Ze zijn bevrijd!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfstandige 
naamwoorden in het meervoud zet.

Dit moet je weten
Dit zijn de belangrijkste manieren om 
meervoud te maken:
+en stoelen, glazen, pennen
+s computers, tafels, plaatjes
+’s auto’s, agenda’s, taxi’s, baby’s
+eren kinderen, runderen, beenderen
+heid  +heden moeilijkheden
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116

Eerst proberen
Zet de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Reza kan weinig fout doen bij de jongens.
 Doe het zo: ¡ kon
2 Ze heeft prachtige ogen.
3 Van Dik mag Sjoerd een broodje haring.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf van de persoonsvorm eerst het hele werkwoord op 
en dan de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Hein kan vandaag niet op school komen.
 Doe het zo: ¡ kunnen, kon
2 Hij heeft een begrafenis van zijn lievelingstante.
3 Zijn vader zal nog wat mooie afscheidswoorden zeggen.
4 Hij is haar oudste broer.
5 Hein mag nog een keer in de kist kijken.
6 Maar hij wil het niet.

2 a Zet de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Sjoerd zal nog flink moeten groeien.
  Doe het zo: ¡ zou

2 Voor een baan bij de politie is hij nog te klein.
3 Als hij tenminste rechercheur wil worden.
4 Van Reza mag hij echter meteen beginnen.
5 Door haar poes te vinden, heeft hij haar hart gestolen.
6 Wie weet kunnen ze later een koppel vormen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de verleden tijd van de 
werkwoorden hebben, zijn, kunnen, 
zullen, mogen en willen.

Dit moet je weten
Sommige werkwoorden houden zich niet 
aan de regels. Dat zijn onregelmatige 
werkwoorden.

hele tegenwoordige  verleden 
werkwoord tijd  tijd
  enkelvoud meervoud
hebben heeft hadden
zijn is waren
kunnen kan konden
zullen zal zouden
mogen mag mochten
willen wil wilden
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ROYAL MUSEUM
    Curabitur scelerisque purus nec tellus rutrum tristique.
    Curabitur eu velit nibh, ac bibendum est.
    Quisque rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
    Integer ut tortor eu nisi condimentum auctor.
    Maecenas volutpat mi in mauris tristique vehicula.

    Quisque rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
    Intege
    Maec

que rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
er ut tortor eu nisi condimentum auctor.
enas volutpat mi in mauris tristique vehicula.

120

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de zin?
Kies uit:    edelstenen      smaragd      robijn   

  omvang    bevestigd    verblindt 

1 Diamanten zijn de duurste (mooie en kostbare stenen).
 Doe het zo: 

2 De diamant met de grootste (grootte) 
wordt bewaard in Engeland.

3 Het licht in de steen schittert zo, 
dat hij elke bezoeker (niets meer zien).

4 In de kroon van koningen en koninginnen 
zijn vaak edelstenen (vastgemaakt).

5 De (groene edelsteen) wordt al eeuwenlang bewonderd.
6 Mensen geloofden dat de (rode edelsteen) 

bijzondere krachten had.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bevestigen
haarfijn
het niet op iemand begrepen hebben
overeenkomstig
plannen
van iets op de hoogte zijn
verblinden

edelstenen

de smaragd de robijn

dingen die je kunt meten

de omvang de inhoud
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122

Eerst proberen
Schrijf de zin over. Omcirkel de persoonsvorm. 
Zet dan strepen tussen de zinsdelen.

1 Juf Els houdt een stapel papieren in de lucht.
 Doe het zo: ¡ Juf Els / houdt / 
  een stapel papieren /
  in de lucht.
2 De juf schudt lachend haar hoofd.
3 Snel klopt het hart van Sjoerd.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf de zin over. Onderstreep het onderwerp 
en omcirkel de persoonsvorm.

1 Oma Tuin zoekt naar haar ring met robijn.
 Doe het zo: ¡ Oma Tuin zoekt naar 
  haar ring met robijn.
2 De ring hoort in het grijze doosje.
3 Vandaag is het doosje leeg.
4 Oma Tuin kijkt in alle hoeken.
5 De hele slaapkamer doorzoekt ze.
6 De ring blijft spoorloos.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je zinnen verdeelt 
in zinsdelen.

Dit moet je weten
Een zin bestaat uit zinsdelen. 
Elk deel dat in een vertelzin 
voor de persoonsvorm kan 
staan, is een zinsdeel.

De kinderen krijgen op 
vrijdagavond een ijsje.
Op vrijdagavond krijgen de 
kinderen een ijsje. 
Een ijsje krijgen de kinderen 
op vrijdagavond.
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 Van: Vincent <vincent@vrienden.net> 

 Aan: Vita <vita@aarde.nl>

 Onderwerp: de club

1 Hoi Vita wil je bij onze club?
Doe het zo: ¡ Hoi Vita, wil je bij onze club?

2  We gaan een hut bouwen verhalen vertellen en lekker 
griezelen.

3 Serena Joyce en Pelle doen ook mee.
4 We gaan de hut bouwen een naam geven en versieren.
5 Neem jij je kwasten mee Vita?
6  Denk je ook alvast na over ons wachtwoord de naam 

en de vlag?

 Tot morgen om 14.00 uur.
 Vincent

124

Eerst proberen
Schrijf de zin over. Zet de komma op de goede plaats.

1 Jan Piet en Klaas spreken af.
 Doe het zo: ¡ Jan, Piet en Klaas spreken af.
2 Reza ga je met mij mee?
3 Als je mij helpt ga ik mee.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de zin over. Zet de komma op de goede plaats.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een komma 
schrijft.

Dit moet je weten
Je schrijft een komma: 
• als je iemand aanspreekt.
• tussen twee persoonsvormen.
• bij een opsomming in een zin.
Je schrijft geen komma voor ‘en’.

Aziz, ga je mee? Ga je mee, Aziz?
Als Tim komt, kunnen we weg.
Jara doet: aerobics, surfen, zeilen 
en schaken.
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128

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past bij de illustratie?
Kies uit:   het inbraakalarm    het nachtslot  

      de camera            de tijdklok     

Doe het zo: 

2 Heb jij een voorliefde (+) of een afkeer (–) van dit eten?
Of maakt het je niet uit (+ –)?

1 de tomaten
 Doe het bijvoorbeeld zo: 

2 de patat
3 de spruitjes
4 de marsepein
5 de aardappels
6 de vis

1

3

42

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

alvorens
het figuur
hij kan me niks maken
iets op je kerfstok hebben
opslaan
tevergeefs
de waarde

de voorliefde de afkeer
een liefde hebben 
voor

een erge hekel 
hebben aan

dingen die je huis veiliger maken

de tijdklok het nachtslot het inbraakalarm
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1

2

3

4

8

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Kijk naar de afbeeldingen van natuurrampen 
en soorten energie.
Welk woord hoort erbij?
Kies uit:     de droogte          de overstroming     
  fossiele energie    duurzame energie 

Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de hittegolf
integendeel
het klimaat
de opwarming
de periode
de politiek
voorkomen is beter dan genezen

de natuurramp

de droogte de overstroming

de energie

de fossiele energie de duurzame energie
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10

Eerst proberen
Maak van de twee zinnen één zin met het voegwoord.
Let op: je mag de zinnen ook omdraaien.

1  Ik ging weg. Het begon te regenen. (nadat)
 Doe het zo: 

2  Ik poets mijn tanden. Ik ga naar school. (voordat)
3  We waren op vakantie. Het regende. (terwijl)

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Welk voegwoord staat in de zin?

1  We kampeerden in Spanje, nadat het flink geregend had.
 Doe het zo: 

2  We kampeerden in Spanje, terwijl er een hittegolf was.
3  Zolang het mooi weer is, blijven we in Nederland.
4  We speelden buiten, totdat het donker werd.
5  We moesten naar binnen, voordat het donker werd.
6  Nadat ik binnenkwam, begon het te plenzen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van twee zinnen één zin 
maakt met een voegwoord.

Dit moet je weten
Je voegt twee zinnen samen met een 
voegwoord. Sommige voegwoorden vertellen 
in welke volgorde dingen gebeuren.

•  De tuin was doorweekt, nadat het lang 
had geregend. (= na het moment dat)

•  Soms zie je een regenboog, terwijl het 
regent. (= op hetzelfde moment)

•  Je moet de tuin sproeien, totdat het gaat 
regenen. (= tot op het moment waarop)

•  Breng de spullen naar binnen, voordat 
het gaat regenen. (= voor het moment dat)

•  We moeten binnenblijven, zolang het 
regent. (= in de tijd dat)
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12

Eerst proberen
Kijk naar de gekleurde woorden. Geldt de regel wel of niet?

1  Weet je het antwoord of gok je het?

 Doe het zo: 

2  En Tauro, blijf je nog?
3  En blijft je zus ook?

1 Is je onderwerp in de zin?

1  Denk je zelf wel eens na over het milieu?
 Doe het zo: 

2  Heb je er nog nooit bij stilgestaan?
3  Hebben je ouders er weleens wat van gezegd?
4  Ging je er toen pas over nadenken?
5  Hebben anderen je misschien aan het denken gezet?
6  Vanaf vandaag denk je daar vast anders over.

2 Kijk naar de gekleurde woorden. Geldt de regel wel of niet?

 1  Heeft je broer de verwarming lager gezet?

Doe het zo: 

 2 Brandt je kamerlamp dag en nacht?
 3  Regen kun je opvangen in een regenton.
 4  Spoelt je toilet door met drinkwater of gebruikt het 

regenwater?
 5  Wanneer neemt je vader weleens de fiets? 
 6 Ook rijd je vaak met het openbaar vervoer. 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd schrijft als er jij of je 
als onderwerp achter staat.
 
Dit moet je weten
•  Als na de persoonsvorm jij of je staat, 

schrijf je alleen de stam.
•  Dit geldt alleen als je het onderwerp 

van de zin is.
•  Je is het onderwerp als je je kunt 

vervangen door jij.

 Vind je (= jij) die tekening mooi?

De regel van de stam geldt niet als je je 
kunt vervangen door jou(w).

Hij vindt je (= jouw) tekening mooi.
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Kies het goede woord bij de illustratie.
Welk woord lees je?
Doe het zo: 

1  illegaal
2  poolklimaat
3  Eskimo
4  woestijnklimaat
5  iglo

 r

u

s

e

p

Groenland heeft een …

In de woestijn is een …

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beperken
beroerd
beseffen
de Eskimo
de iglo
massaal
op een rijtje zetten
de vervuiling

  legaal  illegaal

  mag volgens mag niet volgens
  de wet  de wet

klimaten

het poolklimaat het woestijnklimaat



19

taal  verkennen  |  thema  5  |  les  7
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Eerst proberen
Schrijf het onderwerp en het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1  Mijn vader kon in Nederland werken.
 Doe het zo: 

2  Mijn oma heeft een bontjas voor me genaaid.
3  Zelfs mijn opa moest bijna huilen bij ons vertrek.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

Schrijf alle werkwoorden van de zin op.

1  Kika en Luca mogen samen een spreekbeurt houden.
 Doe het zo: 

2  Als onderwerp kozen ze pooldieren.
3  Ze hebben de spreekbeurt samen bedacht.
4  Kika heeft alle hoofdpunten al opgeschreven.
5  Luca moet nog afbeeldingen zoeken.
6  Hij gaat dat zo snel mogelijk doen.

a  Schrijf het onderwerp en het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

  Oproep
 1  Zeehondjes worden nog steeds massaal gedood.

Doe het zo: 

ll d b b h b k

Ik ben klaar. 
Jij ook?

Ja, het wordt 
mooi hoor!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het gezegde is.
Je leert hoe je het gezegde vindt in een zin.

Dit moet je weten
•  Alle werkwoorden in een zin vormen samen 

het gezegde.
•  Een van de werkwoorden is de persoonsvorm.
•  Bijna elke zin heeft een onderwerp en een 

gezegde.

Nanouck is in Groenland geboren.
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Eerst proberen
Schrijf het gezegde op en daarna het hele werkwoord.

1  Op een wintermorgen doet Nanouck haar jas uit.
 Doe het zo: 

2  De mensen kijken haar verbaasd na.
3  Straks vat zij nog kou.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.

1  Mijn vader geeft les in een andere stad.
 Doe het zo: 

2  Hij gaat al heel vroeg weg.
3  Hij stapt meestal in de trein.
4  Daar eet hij zijn broodje op.
5  In de trein bereidt hij zijn lessen nog een beetje voor.
6  Na een uur reizen komt hij bij de school aan.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een samengesteld 
werkwoord is.

Dit moet je weten
Een samengesteld werkwoord bestaat 
uit twee woorden.
De twee woorden staan in een zin vaak 
niet naast elkaar en niet aan elkaar.
Beide woorden van het werkwoord 
horen bij het gezegde van de zin.

opendoen 
Ik doe de deur open.
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:      bedreigde diersoorten            actievoeren       
  hoofdzaak    uniek    bijzaak    reuzenpanda 

Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

actievoeren
de bioloog
gering
lood om oud ijzer
pleiten
profiteren
schuilen
uniek

   de hoofdzaak de bijzaak
  het belangrijkst minder belangrijk

de bedreigde diersoort

de reuzenpanda de tijger
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Ik ga naar
           huis

42

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Op de plaatjes zie je verschillende soorten communicatie.
Is het verbaal (a) of non-verbaal (b)?
Doe het zo: 

2 Lees de zinnen. 
 Is de juf consequent (a) of inconsequent (b)?

1  Juf: Iedereen moet een keer klassendienst doen. 
Marco: Ik kan niet, ik moet voetballen. 
Juf: Dan haal je het een andere keer in.

 Doe het zo: 

2  Juf: Wie zijn gymspullen vergeet, mag niet gymmen. 
Timo: Ik ben mijn gymspullen vergeten. 
Juf: Gym dan maar op je blote voeten.

3  Juf: Je mag niet fietsen op het schoolplein. 
Zelf stapt ze van haar fiets voor ze het schoolplein opgaat.

4  Juf: Als je jarig bent, mag je alleen trakteren op gezonde dingen. 
Juf trakteert op haar eigen verjaardag op spekkies.

1 2

4

3

5

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

achterhalen
afstemmen op
nagenoeg
het oogcontact
spreken is zilver, zwijgen is goud
van nature
het verband

consequent inconsequent

doen wat je zegt niet doen wat je zegt

de communicatie

verbale 
communicatie

non-verbale 
communicatie
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44

Eerst proberen
Schrijf de afleiding(en) op. 
Onderstreep het voorvoegsel of achtervoegsel.

1  Kleine potjes hebben grote oren, 
is een oude wijsheid.

 Doe het zo: 

2  Het wil zeggen: kinderen zijn goede 
luisteraars.

3  Ze kunnen je afluisteren als je rustig zit 
te praten.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord op. Onderstreep het achtervoegsel.
Zoek het plaatje dat bij het woord hoort. De letters vormen samen een woord.

1  Akke fietst met grote snelheid.
 Doe het zo: 

2  Erik is een goede sporter.
3  Iris is echt handig.
4  Ayman is grappig.
5  Felice heeft een vraagje.
6  Roos is een goede luisteraar.

a

ejpm

l

+ig +ig +je
+aar

+heid

+er

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een afleiding is.

Dit moet je weten
Een afleiding bestaat uit een woord met een voorvoegsel 
of een achtervoegsel.

met achtervoegsel met voorvoegsel
beeld + ig = beeldig ge + blaf = geblaf
mobiel + tje = mobieltje her + openen = heropenen
handel + aar = handelaar on + diep = ondiep
leraar + es = lerares be + sturen = besturen
net + heid = netheid ont + dekken = ontdekken



22

taal  verkennen  |  thema  6  |  les  4

46

Eerst proberen
Is het een enkelvoudige zin of een samengestelde zin?
Schrijf de persoonsvorm(en) op de juiste plek.

1  Noa staat voor de etalage van Eva’s boetiek.
 Doe het zo: 

2  Ze kijkt op als ze haar naam hoort.
3  Daar komt mama aan en ze heeft haast.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Is dit een enkelvoudige zin (a) of een samengestelde zin (b)?

1  Ik zwaai en ik roep.
 Doe het zo: 

2  Ik wuif me suf.
3  Ik spring op en neer, maar zij ziet mij niet.
4  Zij kijkt niet eens op, dus ga ik maar even door.
5  Ik brul de longen uit mijn lijf, want ze hoort me niet.
6  Oh, zij heeft oordopjes in.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat enkelvoudige en 
samengestelde zinnen zijn.

Dit moet je weten
Een enkelvoudige zin is een zin met 
één persoonsvorm en onderwerp.

Ik belde mijn zus.

Een samengestelde zin is een zin 
met twee persoonsvormen en twee 
onderwerpen.

Ik belde mijn zus en mijn zus belde 
daarna mijn broer. 

Vaak staat er een voegwoord in een 
samengestelde zin. 
Je kunt van een samengestelde zin 
twee enkelvoudige zinnen maken.
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees de verhaaltjes. Los dan de rebussen op.
Welke rebus hoort bij welk verhaaltje? 
Schrijf het nummer van het verhaaltje op en 
de uitdrukking erachter.

1  Bram en Aziz zijn vrienden. 
Ze spelen altijd samen na school. 

 Bram vraagt dan: ‘Bij mij?’ En dan weet Aziz dat 
 Bram bedoelt dat ze straks bij hem gaan spelen.
2  Sterre steelt elke dag een snoepje uit de pot. 
 Haar zus Lianne vindt dat dat niet mag. 
 Hun moeder komt er op een dag achter. 
 Sterre mag nu een week lang geen snoepjes. 
 Lianne krijgt wel snoepjes.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

alhoewel
betrekkelijk
de blik
een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig
eerlijk duurt het langst
feilloos
het houvast

het begrip het onbegrip

het wel begrijpen het niet begrijpen

de houding

onbewogen vertwijfeld
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Eerst proberen
Schrijf de stam van de persoonsvorm op en schrijf de 
uitgang erachter.

1  Mama plaatst haar bagage achter in de auto.
 Doe het zo: 

2  Zij vergeet wat.
3  Mama vindt haar portemonnee boven op het dak!

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de stam van de persoonsvorm op. 
 Onderstreep de laatste letter.

1  Zij heet mevrouw Julia.
 Doe het zo: 

2  Ze woont helemaal alleen in het grote huis.
3  Ze zit uren in haar stoel te lezen.
4  Haar hond Fik ligt dan aan haar voeten te slapen.
5  Ze tikt altijd tegen het raam naar Hans.
6  En dan zwaait ze lachend naar Hans met een beverige hand.

52

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe het komt dat je 
persoonsvormen die eindigen op de 
klank       t     schrijft met -t, -d of -dt.

Dit moet je weten
De persoonsvorm van de hij-vorm in de 
tegenwoordige tijd is stam + t.
Als de stam eindigt op -t, komt er geen -t 
in de hij-vorm bij.

onderwerp tegenwoordige tijd
ik, … jij?
jij, u, hij, zij, het

vind
vind + t

f luit
f luit
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54

Gelukkig niet.

Oh, zeg dat dan.

Domoor!

Ben je van de 
trap gevallen? Of je naar de kapper 

bent geweest.Wat bedoel je dan?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat aanhalingstekens zijn en 
wanneer je ze gebruikt.

Dit moet je weten
•  Aanhalingstekens zijn leestekens.
•  Je gebruikt aanhalingstekens als je 

precies opschrijft wat iemand zegt.

 ‘Dat had je niet moeten doen!’

•  Vaak staat er een kort zinnetje achter. 
•  Tussen wat iemand zegt en dat korte 

zinnetje hoort een komma, tenzij er al 
een leesteken staat.

 ‘Dat heb je goed gedaan,’ zei de juf.
 ‘Wie weet het antwoord?’ vraagt de juf.
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58

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Hoe is de lucht achter de huilende wolf?
Kies uit:  donker    licht    stikdonker    schemerig 

Doe het zo: 

1 2 3 4

2 Welk woord hoort op de lege plek?
Kies uit:  af te bakenen    huilen    beschikken over    concurrentie   
   een roedel      een signaal      soortgenoten      territorium  

Wolven leven in 1 …
Doe het zo: 

Hierin is plaats voor ongeveer tien 2 …  
Wolven plassen tegen bomen. Dat doen ze om hun 3… 4 …  
Hierdoor hebben ze geen 5 … van andere wolven. 
Wolven 6 … goede stembanden. Hiermee geven ze nog 7 … af. 
Luister maar naar het 8 … van de wolven: ‘oehoe-oe-oe-aa-aa-aa’!

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beschikken over
de concurrentie
huilen
de roedel
het signaal
tegen een stootje kunnen
van de regen in de drup komen

stikdonker
donker

schemerig
licht

afbakenende soortgenoot

het territorium
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Femke, journalist Hassane, vormgeverWillem, drukker Eugenie, redacteur

76

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Deze mensen maken de krant, maar wie zegt wat?
Doe het zo: 

1 Deze foto past 
niet op de bladzijde. 

Ik raad af om hem 
te gebruiken.

2 Ik schrijf 
stukken in de 

krant.

3 Ik zorg ervoor 
dat de krant op papier 

komt te staan.

4 Ik kan je deze 
inkortingen in de tekst 

aanbevelen. Je bent te lang 
van stof.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bedwingen
de belevenis
favoriet
geloofwaardig
lang van stof zijn
stichten
voldoen aan

aanbevelen afraden

zeggen dat iets zeggen dat iets 
goed is  niet goed is

mensen die een krant maken

de redacteur

de journalist

de vormgever

de drukker
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Eerst proberen
Schrijf de stam van de persoonsvorm op en 
schrijf de uitgang erachter.

1  Mijn zus raadde mij dit boek aan over 
Romulus en Remus.

 Doe het zo: 

2  Deze broers stichtten een stad.
3  Ik vermoedde dat al.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf de stam van het gekleurde woord 
(de persoonsvorm) op.
Onderstreep de laatste letter.
Tip: de stam is de ik-vorm in de tegenwoordige tijd.

1  De familie Van Luid vierde feest in de garage.
 Doe het zo: 

2  De garage barstte bijna uit zijn voegen.
3  De gasten feestten tot diep in de nacht.
4  Hun buren klaagden over het lawaai.
5  Ze verwachtten dat het wel rustig zou worden.
6  Maar de herrie duurde tot in de ochtend.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe het komt dat je in de verleden tijd de 
persoonsvorm soms met -dd of -tt schrijft.

Dit moet je weten
In de verleden tijd is de regel voor zelfde-
klankwerkwoorden stam + de(n) of stam + te(n).
Dus als de stam eindigt op een -d of -t krijg je 
-dd of -tt.

stam + de/den
ik, … jij?

kleur + de raad + de
jij, u, hij, zij, het
wij, jullie, zij kleur + den raad + den

stam + te/ten
ik, … jij?

fiets + te praat + te
jij, u, hij, zij, het
wij, jullie, zij fiets + ten praat + ten
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80

Eerst proberen
Maak van het gekleurde werkwoord een zelfstandig 
naamwoord. Schrijf de manier erachter.

1  Ik kan het boek aanbevelen. Dat is een …
 Doe het zo: 

2  Het boek vertelt over een tweeling. 
Het is een prachtige …

3  De broers stichten samen een stad. 
Het … van Rome.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak twee rijtjes in je schrift: werkwoord (ww) en zelfstandig naamwoord (zn).
Schrijf de gekleurde woorden op de juiste plek.

1  Inge schrijft gedichten, ze is dus dichter.
 Doe het zo: 

2  Ze dicht over wat ze meemaakt.
3  Het dichten kost geen moeite, zegt Inge.
4  De regels rijmen niet, het rijm is niet altijd nodig.
5  Het meeste werk is de keuze van de juiste woorden.
6  Een gedicht werkt pas als de zinnen goed lopen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van een werkwoord een zelfstandig 
naamwoord kunt maken.

Dit moet je weten
Je kunt op drie manieren van een werkwoord 
een zelfstandig naamwoord maken.
1  Je zet het lidwoord ‘het’ voor het werkwoord.
2  Je gebruikt een vorm van het werkwoord.
3  Je plakt er een voor- of achtervoegsel aan.

1  zingen het zingen
2  werken  het werk
3  wandelen  de wandeling
 zeuren  het gezeur
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woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de catastrofe
de freule
in lichterlaaie staan
onverschrokken
de rust herstellen
verbruien
vermelden

uitjouwen toejuichen

uitschelden  met gejuich 
begroeten

de onderscheiding

het lintje de oorkonde
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86

Eerst proberen
Schrijf de persoonlijke voornaamwoorden op.

1  Heel de wereld juicht je toe.
 Doe het zo: 

2  Ik kwam de kamer binnen en zag haar.
3  Ze trokken het standbeeld omver en gooiden het weg.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de persoonlijke voornaamwoorden op.

1  We hadden vandaag bezoek van een echte schrijver.
 Doe het zo: 

2  Hij heet Ted van Lieshout.
3  Met open mond luisterde ik naar zijn prachtige gedicht.
4  Je kon een speld horen vallen.
5  Zo stil was het in de klas.
6  ‘Was u dat jongetje?’ vroeg de juf na afloop.

2 Schrijf de persoonlijke voornaamwoorden op.

1  Hij leest ons een paar gedichten voor.
 Doe het zo: 

2  Ze zijn door hem geschreven.
3  Ik snap niet alle woorden die hij zegt.
4  Maar ze treffen mij als kleine pijlen.
5  Graag geef ik jou zijn boek cadeau.
6  Het heeft als titel Hou van mij.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat persoonlijke voornaamwoorden zijn.

Dit moet je weten
Een persoonlijk voornaamwoord verwijst altijd 
naar een persoon.
Je kunt het vervangen door een zelfstandig 
naamwoord of een eigennaam.

enkelvoud meervoud
ik mij/me wij ons
jij/je jou/je jullie jullie
u   u
hij hem
zij/ze haar zij/ze hen/hun/ze
het  het

Hij schrijft jou een e-mail.
U schrijft ons een e-mail.
Wij schrijven haar een e-mail.
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Eerst proberen
Verdeel het gekleurde woord in lettergrepen.

1  Ze trokken het standbeeld neer.
 Doe het zo: 

2  Alle vlammen gingen uit.
3  Daar stond de brandweer met sirene en een spuit.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Verdeel het woord in lettergrepen.

1  bakpan
 Doe het zo: 

2  meisje
3  beloning
4  helpen
5  fornuis 
6  gootsteen

2 a Verdeel het gekleurde woord in lettergrepen.
 1  De schrijver schreef altijd met zijn vulpen.

Doe het zo: 

 2  Nog nooit had hij een verhaal in een computer gezet.
 3  De redacteur zei hem dat het onmogelijk was om dit vol te houden.
 4  Ook een beroemd schrijver moet meegaan met zijn tijd.
 5  Dus ging de schrijver op een cursus speciaal voor digibeten.
 6  Nu stuurt de schrijver dagelijks e-mail en heeft hij zelfs een eigen website.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden afbreekt aan het einde 
van een regel.

Dit moet je weten
Je breekt een woord af met een streepje. 
Om dat goed te doen, verdeel je het woord 
in lettergrepen.

1  boek  één lettergreep = 
niet afbreken

2  lees-boek  een samenstelling = 
streep tussen de 
woorden

3  klas-je, on-juist  een af leiding = 
streep tussen het 
basiswoord en de rest

4  lief-de, bak-ker  meer lettergrepen = 
streep aan het einde 
van de lettergreep

5  studi-!  stu-dio  een letter mag nooit 
alleen staan



21

woordenschat  |  thema  7  |  les  11

92

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk deel van het schip is het? Schrijf de juiste letter op.
Doe het zo: 

a  het ruim
b  de kombuis
c  de kooi
d  de kajuit

2 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  schipbreukeling    vlot    vergaan    scheepsramp 

Doe het zo: 

OVERLEEFD
Van onze correspondent ter plekke
VLIELAND ! Edward dreef dagenlang op een 1... in de 
Noordzee. Zijn schip was dinsdag voor de kust van Vlieland 
2... Hij overleefde de 3... op het nippertje, net als een andere 
4... Gisteren werden ze gered door een vissersboot.

1

2

3 4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

boren
hozen
ploegen
de sleep
de verstekeling
het vlot

deel van een schip

het ruim de kajuit de kombuis

de schipbreukelingvergaan

de scheepsramp
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees het verhaal. Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  hoogstens    een bod    afdingen   
     voor een prikkie        opbrengen   

Doe het zo: 

Laura gaat op Koninginnedag een fiets kopen.
Laura: Hoeveel moet ik ervoor betalen? Wat moet hij 1 … ?
Macha: Wat wil je betalen? Doe maar 2 …
Laura: Het meeste wat ik ervoor wil betalen is ! 10,–. 
Ik geef er 3 … ! 10,– voor.
Macha: Hij kost ! 25,–. Je hoeft niet te proberen hem 
voor minder te krijgen. Je kunt niet 4 … 
Laura: Oké, ik geef je ! 25,–. Dan heb ik nog voor 
heel weinig geld een fiets. Ik heb hem 5 … gekocht!

2 a Lees de zinnen. Welk woord hoort bij wie?
Kies uit:  de opwelling    sloom    gniffelen    pittig    ijzig 

 Let op: je houdt één persoon over! 
 Doe het zo: 

1  Youssra is vaak druk bezig en geeft in de klas meteen antwoord als de juf iets vraagt.
2  Jeffrey zit meestal onderuitgezakt op zijn stoel en doet zo weinig mogelijk.
3 Chantal zit stiekem te grinniken.
4 Mevrouw De Groot kan je echt met een heel kille blik aankijken.
5 Jos liep in de stad en besloot toen opeens om een nieuwe telefoon te kopen. 6 Meneer Janssen

Mijn neus is … groot.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de beschrijving
gniffelen
hoogstens
voor een prikkie
ijzig
opbrengen
de opwelling
uitermate

pittig sloom

vol energie zonder energie

een bod doen

een bod 
accepteren

afdingen

onderhandelen
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Eerst proberen
Maak drie rijtjes in je schrift.
Schrijf elk zelfstandig naamwoord op de juiste plek. 
Zet ook het lidwoord erbij.

1  Van zijn zakgeld kocht mijn broer een pop.
 Doe het zo:

2  Hij was van hout en had schoenen en kleren aan.
3  Tot onze verbazing kon hij praten als een mens.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf van elk zelfstandig naamwoord het enkelvoud en het meervoud op.

1  In Anna’s spaarpot zitten al veertig munten.
 Doe het zo: 

2  Elke zondag om tien uur komen er twee bij.
3  Dan trekt haar vader met een plechtig gebaar zijn portemonnee.
4  Ook zitten er twee briefjes van tien in die ze van haar opa kreeg.
5  Zij spaart voor dure laarzen die ze in de stad heeft gezien.
6  Nog een paar weken en ze heeft eindelijk genoeg!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat sommige zelfstandige 
naamwoorden alleen enkelvoud 
of alleen meervoud hebben.

Dit moet je weten
De meeste zelfstandige 
naamwoorden hebben enkelvoud 
(ev) en meervoud (mv), maar een 
aantal heeft dat niet.

Alleen enkelvoud
De melk staat in de koelkast.
De sneeuw blijft lang liggen.
Het afscheid duurde niet lang.

Alleen meervoud
De kosten lopen wel erg hoog op.
De watten waren helemaal nat 
geworden.
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 Oproep
1  Wie heeft een roze agenda gevonden?

 Beschrijving
2  Op de omslag staat een bruin paard.

3  Aan de binnenkant zit een dichtgeplakte 

envelop.
4  Bijna alles is geschreven met een paarse stift.

5  Hier en daar is een glinsterend plaatje 
geplakt.

6  Een kleine beloning voor wie hem vindt.

 Chanel

114

Eerst proberen
Maak een woordgroep met het bijvoeglijk naamwoord.
Maak drie rijtjes in je schrift. Schrijf de woordgroep op de juiste plek.

1  Ik wil een … zusje met een … stem. (lief, hoog)
 Doe het zo:

met -e met -en zonder -e of -en
1 een hoge stem 1 een lief zusje

2  Is dat wel een … idee? 
Wat dacht je van een … pop? (goed, katoen)

3  Dan wil ik een … buikspreekpop. (duur)

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 a  Schrijf van elke zin de woordgroep op: 
lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en 
zelfstandig naamwoord.

 Onderstreep het bijvoeglijk naamwoord.
 Doe het zo: ¡ een roze agenda
b  Maak van elk lidwoord in je 

woordgroep de of het.
 Doe het zo: ¡ de roze agenda

ardd

aa
atje 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer het bijvoeglijk 
naamwoord wel of geen -e krijgt.

Dit moet je weten
Als een bijvoeglijk naamwoord 
voor een zelfstandig naamwoord 
staat, krijgt het meestal -e.

de rode fiets – een rode fiets
het mooie paard – een mooi paard

Als het bijvoeglijk naamwoord 
stoffelijk is, krijgt het geen -e 
maar -en.

de gouden koets – een gouden koets

551361_T8.indd   114 31-05-12   09:04
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de zin?
Kies uit:  de reparatie    mankement   
     defect        garantiebewijs   

Doe het zo: 

Inderdaad, 
dat heeft een …. 

De wieltjes 
ontbreken.

Prima, na … 
kun je hem weer 

ophalen.

Meneer, dit 
skateboard  is …

Heb je het … bij je?

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

belazeren
een dure grap
een kat in de zak kopen
de klacht
niet veel soeps
de overeenkomst
een poepie laten ruiken

intact  defect

iets werkt iets werkt niet

het garantiebewijsde reparatie

het mankement
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Eerst proberen
Schrijf de zin in je schrift. Onderstreep de persoonsvorm 
met blauw en het onderwerp met rood. 
Schrijf erboven op welke plaats ze in de zin staan.

1  Pablo / rent / naar de wc.
 Doe het zo:

  1 2
 1 Pablo / rent / naar de wc.
2  Waarom / gaat / hij / daar zo snel naartoe?
3  Misschien / laat / zijn scheetkussen / een windje.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak van de vertelzin een vraagzin. Onderstreep de 
 persoonsvorm met blauw en het onderwerp met rood.

1  Akim zoekt een cadeau voor zijn broer.
 Doe het zo: ¡ Zoekt Akim een cadeau voor zijn broer?
2  Zijn broer heeft een pot gel gevraagd.
3  Maar Akim wil iets leukers geven.
4  Op een briefje leest hij: roeibank aangeboden.
5  De roeibank kost maar tien euro!
6  Zoveel geld heeft Akim wel gespaard.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp en de 
persoonsvorm een vaste plaats 
hebben in een zin.

Dit moet je weten
In een vertelzin is de persoonsvorm 
het tweede zinsdeel. Het onderwerp is 
het eerste of het derde zinsdeel.

Janna/ kijkt/ elke avond/ een uur tv.
Elke avond/ kijkt/ Janna/ een uur tv.

In een vraagzin is de persoonsvorm 
het eerste of het tweede zinsdeel. Het 
onderwerp is het tweede of het derde 
zinsdeel.

Kijkt/ Janna/ elke avond/ een uur tv?
Waarom/ kijkt/ Janna/ elke avond/ 
een uur tv?
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Eerst proberen
Schrijf alle bijvoeglijke naamwoorden op.
Onderstreep de bijvoeglijke naamwoorden 
die dubbelop gebruikt zijn. 

1  Ik schrijf een pittige klachtenbrief over dat koude ijs.
 Doe het zo: 

2  Het aardige publiek applaudisseerde voor 
de vrouwelijke hoofdrolspeelster.

3  Ik voel er niets voor om in mijn blote nakie 
met anderen onder de natte douche te staan.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Waar is het bijvoeglijk naamwoord dubbelop gebruikt?
Schrijf die woordgroep op.

1  In het groene gras zit een kikker. In het natte gras zat een pad.
 Doe het zo: 

2  Op de vlag staat een blauwe cirkel. Op de vlag is de ronde cirkel blauw.
3  In de witte sneeuw zit een vogeltje. In de zachte sneeuw is een vogeltje geland.
4  Het jonge kind begon te huilen. Het lachende kind was niet verdrietig.
5  De tractor tilt de lange boomstam. De tractor duwt de houten boomstam om.
6  De gestippelde bal lag in de dakgoot. De ronde bal rolde van het dak.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert herkennen wanneer bijvoeglijke 
naamwoorden dubbelop gebruikt worden. 

Dit moet je weten
Soms voegt het bijvoeglijk naamwoord niets 
toe en staat er twee keer hetzelfde.

het groene gras gras is meestal groen
de witte sneeuw sneeuw is meestal wit
de ronde cirkel een cirkel is altijd rond
mijn persoonlijke een mening is altijd 
mening persoonlijk
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord staat onder de vlek?
Kies uit:  krenterig    sober    verkwistend    vrijgevig 

Doe het zo: 

Ik ben de rijkste 
man van de wereld, 
omdat ik sober leef 

en krenterig ben.

4  
 Zo leef je als je alleen geld uitgeeft 

aan dingen die je echt nodig hebt.

1  
 Dit ben je als je liever geen 

geld aan anderen (uit)geeft.

2  
 Zo leef je als je veel geld aan dingen 

uitgeeft die je niet nodig hebt.

3  
 Dit ben je als je veel 

geld weggeeft.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de blunder
geen cent te makken
met geld smijten
minstens
de opslag
een poging wagen
van de eerste orde

vrijgevig krenterig

veel geld  heel weinig 
weggeven geld weggeven

de levensstijl

sober verkwistend


