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1
2 3

4
5

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 a  Wie zitten er in ieder geval in het bestuur? 
Schrijf hun namen op.

 Doe het zo: !"#$%& '()*+,-

b Welk woord hoort bij het nummer?
 Kies uit:    benoemen    ontheffen    de secretaris 

   de penningmeester        de voorzitter   

 Doe het zo: ¡ .)/0123(&

Ik mag geen 
voorzitter 
meer zijn.

Ik verklaar de 
vergadering voor 

geopend!

Vanaf nu bent u 
de voorzitter van 

het bestuur.

Op dit moment 
is er !1575,35 

in kas.

Na afloop 
ontvangt u van mij 
een verslag van de 

vergadering

André

Rolink

Alison
Oentoro

Christa
Jagers Murat

Yilmaz EduardPosthuma

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aangezien
leven in de brouwerij brengen
de politicus
de sociale media
de visie
waarderen

benoemen
een functie 
geven

ontheffen
uit een functie 
ontslaan

het bestuur

de voorzitter de secretaris
de penning meester
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12

Eerst proberen
Maak van het voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord.

1 De kinderen hebben een debat gevolgd. Het … debat.
 Doe het zo: ¡ !"# $%&'()*+ ,-./#.
2  Lubna heeft iedereen een compliment gegeven. 

Het … compliment.
3 De meester is toegesproken. De … meester.

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

1 Schrijf het bijvoeglijk naamwoord en het voltooid deelwoord op.
Onderstreep het voltooid deelwoord.

1 De streetdanceclub heeft een nieuwe penningmeester gezocht.
 Doe het zo: ¡ 01"23+, $"4567#
2 De enthousiaste Sheera heeft zich meteen gemeld.
3 Maar het bestuur heeft wel harde eisen gesteld.
4 Er wordt gerekend op een kloppende kas.
5 Sheera heeft vijf sommen gemaakt met slordige fouten.
6 Ze heeft haar ingevulde briefje snel weer van het kartonnen bord geplukt.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat je een voltooid deelwoord als 
bijvoeglijk naamwoord kunt gebruiken.

Dit moet je weten
•  Als je een voltooid deelwoord als 

bijvoeglijk naamwoord gebruikt, 
komt er vaak een -e achter.

 De auto’s waren volledig uitgebrand.
 De uitgebrande auto’s.

•  Een voltooid deelwoord dat eindigt 
op -en krijgt geen extra -e.

 De wedstrijd werd verloren.
 De verloren wedstrijd.

taal  verkennen  |  thema  1  |  les  2
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14

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de juiste leestekens.

1  En nu zei de voorzitter krijgt de 
penningmeester het woord.

 Doe het zo: 

 ¡ ‘!" #$’, %&' () *+,-./01&2, 
  ‘3-/456 () 789:;<=>?@A1&2 B&6.’
2  De  kascommissie moet nog bij elkaar 

komen zei de voorzitter verlegen.
3  De secretaris merkte op Ik schrijf op 

dat het de volgende keer in orde is.

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

1 In welke zin staan alle leestekens goed?
Doe het zo: ¡ a

1
a ‘Youssri speelt altijd de baas,’ riep Melroy.
b ‘Youssri speelt altijd de baas, riep Melroy.’

3
a ‘Ik verzin best wel wat, mopperde Isa.’
b ‘Ik verzin best wel wat,’ mopperde Isa.

4
a ‘Echt waar?’ plaagde Youssri. 

‘Geef eens een voorbeeld.’

b Echt waar?’ plaagde Youssri. 

‘Geef eens een voorbeeld.
5

a Melroy zei: ‘Zullen 

we gaan tennissen?’

b Melroy zei: ‘Zullen 

we gaan tennissen?

6
a Nee,’ zei Isa’, dat hebben 

we de hele tijd al gedaan.b ‘Nee,’ zei Isa, ‘dat hebben we de hele tijd al gedaan.’

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert leestekens plaatsen in zinnen met 
directe rede.

Dit moet je weten
 In de directe rede staat wat letterlijk gezegd wordt 
tussen aanhalingstekens.
–  ‘Daarom kom ik met een voorstel,’ zei Lubna.
–  Lubna zei: ‘Daarom kom ik met een voorstel.’

Als dat wat letterlijk wordt gezegd, wordt 
onderbroken, staan de verschillende stukjes 
tussen aanhalingstekens.
•  Als de komma bij de letterlijke tekst hoort, 

schrijf je de komma voor het aanhalingsteken.
 –  ‘Ja maar,’ zei ze, ‘daarom kom ik met een 

voorstel.’ 
•  Als de komma niet bij de letterlijke tekst hoort, 

schrijf je de komma na het aanhalingsteken.
 –  ‘Daarom’, zei Lubna, ‘kom ik met een 

voorstel.’
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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  Welke afbeelding past bij de zin? 
Schrijf het nummer en de letter op.

1  Niet alle ministers zijn even blij met dit besluit. 
Sommigen zijn echt chagrijnig.

 Doe het zo: ¡ b
2 De minister is besluiteloos.
3 Gedecideerd deelt de minister zijn besluit mee.
4 De verleiding is groot om de verblijfsvergunning te geven.

Deze mensen voldoen 
niet aan alle regels om 

een verblijfsvergunning te 
krijgen. Maar wat indien ik 

ze terugstuur?

Ik heb de familie een 
verblijfsvergunning gegeven.

a

d

b

c

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de antropoloog
de bedenking
de tijd zal het leren
iemand iets op het hart drukken
indien
leiden tot
de verleiding

een kenmerk van vriendschap

oprecht loyaal hecht

besluiteloos
niet weten wat 
je moet doen

gedecideerd
precies weten 
wat je moet doen
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20

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het gezegde met blauw, 
het onderwerp met rood en omcirkel de bepaling(en).

1 Ik heb elke dag de krant gelezen.

 Doe het zo: ¡  !" #$% &'() *+, -) ./012 3$45678.
2 De journalist schreef gisteren een artikel.
3  De geschrokken journalisten hebben 

meteen gebeld met de krant.

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

1  Is het gekleurde zinsdeel het gezegde, 
het onderwerp of een bepaling?

1 De gevluchte vrouw komt uit Soedan.
 Doe het zo: ¡ 9:;5<=5>?
2 Ze heeft haar kinderen meegebracht.
3 Ze wonen in een vluchtelingencentrum.
4 De kinderen vinden het fijn in ons land.
5 Ze willen allemaal graag blijven.
6 Morgen wordt het bekend.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, het 
gezegde en bepalingen van plaats 
en tijd in een zin kunt vinden.

Dit moet je weten
•  Het gezegde zijn alle 

werkwoorden in een zin die bij 
het onderwerp horen.

•  Het onderwerp vind je door te 
vragen: wie (of wat) + gezegde?

•  Bepalingen van plaats en tijd 
zijn zinsdelen die een antwoord 
geven op de vragen: waar en 
wanneer?

Gisteren heeft de minister in het 
parlement de nieuwe wet getekend.
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22

Eerst proberen
Schrijf op uit welke twee woorden de contaminatie 
is ontstaan.
Kies uit:   ontsmetten    nakijken    opschrijven 

1 Jarra zei dat ze dat zou nachecken.  … + checken
 Doe het zo: ¡ !"#$%#&'(: !)*+,&'( + -$%#&'(
2 Wil je dat even opnoteren?  … + noteren
3 Je moet die wond wel goed ontreinigen!  … + reinigen

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

1 Welk woord is een contaminatie?

1 De minister oefent de toespraak overnieuw.
 Doe het zo: ¡ ./0123045
2 Hij zou eerst die rommel op zijn bureau moeten wegruimen.
3 En zich moeten verexcuseren voor de gemiste vergadering.
4 Zijn assistente moet de post nog helemaal uitsorteren.
5 Daarna heeft ze tijd voor het wegwissen van de fouten.
6 Het blijkt dat de toespraak vol dubbelstrijdigheden staat.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert contaminaties herkennen.

Dit moet je weten
Een contaminatie is een onjuist woord dat 
is gevormd door twee woorden (of delen 
daarvan) met ongeveer dezelfde betekenis.

optelefoneren: opbellen + telefoneren
overnieuw: overdoen + opnieuw
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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 Welk woord past bij het cijfer?
Kies uit:   de scheen    de pees    het kuitbeen    de wreef 

Doe het zo: ¡ !"# $%&'()*+

1

3

42

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de charme
dat spreekt vanzelf
door de knieën gaan
hoofdzakelijk
de kramp
nota bene

een deel van het been

de scheen het kuitbeen
de wreefde pees

innemend
aantrekkelijk

afstotelijk
afschuwelijk
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44

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. Beantwoord de vragen.
Schrijf het nummer en de letter op.

1  Op welke afbeelding zie je een dier dat moet worden 
overgeplaatst naar een ander onderkomen?

 Doe het zo: ¡ c
2  Op welke afbeelding zie je een onderkomen dat moet 

worden opgeknapt, zodat de dieren gescheiden worden?
3  Op welke afbeelding zie je twee dieren die moeten 

worden verenigd?
4  Op welke afbeelding zie je een onderkomen dat moet worden gesloopt of opgeknapt, 

omdat het helemaal kapot is?
5  Zou je het onderkomen bij vraag 4 opknappen of slopen? 

Leg uit waarom.

a b c d

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

geen poot meer verzetten
hartverscheurend
met andere woorden
het onderkomen
overplaatsen
toestromen
verdoven
wijken

opknappen
in orde maken

slopen
afbreken

scheiden
uit elkaar halen

verenigen
bij elkaar brengen
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46

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep de inhoudswoorden en 
erboven welke woordsoort het is. Gebruik de afkorting. 
Sla steeds een regel over.

1 De poes sloot vriendschap met de grote beer.
 Doe het zo:

 !" #$ !"
¡ %& '()* +,-./ 0123456789: m.
2 De beer woont nu in een afgesloten ruimte.
3 Poesje miauwde heel hard.

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

 
1 Schrijf de inhoudswoorden op. Zet de woordso

1 Gwens hartsvriendin heeft grote spitse oren.
 Doe het zo: ¡ ;91<=>1234?@" (!"), ABC<D& (E")
2 Gwen en Milly spelen uren met een grote bal.
3 De hond weet wat Gwen voelt.
4 Gwen vertelt haar de diepste geheimen.
5 Milly blaft nooit hard.
6 Nooit eerder had Gwen zo’n trouwe vriendin.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat inhoudswoorden zijn.

Dit moet je weten
•  Je kunt woordsoorten in twee groepen 

verdelen. Inhoudswoorden en 
functiewoorden.

•  De inhoudswoorden geven betekenis 
aan de zin. Inhoudswoorden zijn:
• werkwoord (ww)
• zelfstandig naamwoord (zn)
• bijvoeglijk naamwoord (bn)
• bijwoord (bw)

 zn ww bw bn zn

In de dierentuin leefde een erg zwarte beer.
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48

Eerst proberen
Maak twee zinnen. Schrijf de zinnen op met de juiste leestekens.
Denk aan de hoofdletters.

1  Zijn vriendschappen tussen dieren wel zo bijzonder ze 
komen best vaak voor

  Doe het zo:

 ¡ !"#$ %&'()*+,-./0($ 1234($ 5'67($ 89: ;< 
  =">?@)A6B? CD E@F($ GHIJ KLMN OPQB.
2 Kijk naar onze kip die is bevriend met een konijntje
3 Zijn moeder is dood daarom zorgt zij voor hem

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

1 Welk leesteken past tussen de [ ]? Schrijf dat op.

1 Wat doe je als een babyaapje wordt gepest[ ]
 Doe het zo: ¡ ?
2 De verzorgers in een Chinese dierentuin maakten zich zorgen[ ]
3 De hele groep pestte één kleine orang-oetang[ ] Zo gemeen[ ]
4 De verzorgers wilden het aapje helpen[ ] Daarom zetten ze er een hond bij[ ]
5 De hond beschermt het aapje[ ] Dat is echt geweldig[ ]
6 Snapt het aapje het[ ] Bij gevaar springt het snel op de rug van de hond[ ]

taal verkennen

Dit ga je leren
Je herhaalt het gebruik van de punt, 
het vraagteken en het uitroepteken.

Dit moet je weten
Zonder leestekens is een tekst 
moeilijk te lezen.
•  Een punt geeft het einde van de 

zin aan.
•  Een vraagteken komt na een 

vraag.
•  Een uitroepteken komt na een 

bevel, een uitroep of een zin 
die je nadruk wilt geven.

Ik zit op waterpolo. Mijn vriend ook.
Pas op! Zag je mij niet aankomen?
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We mogen niet op het 
schoolplein spelen.

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 Lees de strip en beantwoord de vragen.
Doe het zo: ¡ !"#$ %&'(

1 Aanvankelijk verzetten de kinderen zich tegen het verbod. waar / niet waar
2 Pas later verzetten de kinderen zich ertegen. waar / niet waar
3 Juf Lia is bang dat de kinderen er op het schoolplein een potje van maken. waar / niet waar
4 Gaandeweg berusten de kinderen in de zienswijze van juf Lia. waar / niet waar
5 Uiteindelijk accepteert juf Lia de zienswijze van de kinderen. waar / niet waar

Toch is het niet 
terecht dat 

het niet mag.

Nou vooruit, als jullie zorgen dat 
het geen troep wordt, mag je 

op het schoolplein spelen.

EVEN LATER

Jammer.

We vinden het niet terecht dat we 
niet op het schoolplein mogen spelen.

Een schoolplein 
is er toch voor 

kinderen.

We zijn bang dat het een 
enorme troep wordt als we 

jullie na schooltijd laten spelen.

Dus u vindt eigenlijk 
ook dat het plein er 
voor de kinderen is.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bemoeilijken
door schade en schande wijs worden
er een potje van maken
iemand opbeuren
iemand voor vol aanzien
de list
paniek zaaien
de zienswijze

zich verzetten tegen

proberen iets te 
laten ophouden

berusten in

accepteren

 uiteindelijk
 gaandeweg
aanvankelijk
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54

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het onderwerp met rood, 
het lijdend voorwerp met groen en het meewerkend 
voorwerp met geel.
Let op: niet in elke zin zitten alle zinsdelen.

1 Anna en Veerle ontvangen een uitnodiging.
 Doe het zo: 

 ¡ !"#$ %& '()*+, -./01#23& 43&.
2 Ze geven hun ouders de hele dag complimentjes.
3 Hun ouders geven hun helaas geen toestemming.

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

1  Geef antwoord op de vraag. Zet erachter of je het onderwerp (ow), lijdend voorwerp (lv) of 
meewerkend voorwerp (mv) hebt gevonden.

1 Joan viert haar verjaardag. Wat viert Joan?
 Doe het zo: ¡ 5678 9):;67<=6> (?@)
2 Ze stuurt Romano een uitnodiging. Aan wie stuurt ze een uitnodiging?
3 Romano krijgt een kleur. Wat krijgt Romano?
4 Hij vraagt zijn neef Tony raad. Aan wie vraagt hij raad?
5 Tony zou nooit een meidenfeest bezoeken. Wat zou Tony nooit bezoeken?
6 Romano moet het Joan maar zeggen. Wie moet het zeggen?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp in 
een zin kunt vinden.

Dit moet je weten
•  Het onderwerp vind je door te vragen: 

wie (of wat) + gezegde?
•  Het lijdend voorwerp vind je door 

te vragen: wat (of wie) + gezegde + 
onderwerp?

•  Het meewerkend voorwerp vind je 
door te vragen: aan wie + gezegde + 
onderwerp (+ lijdend voorwerp)?

Bas geeft zijn vriend Timo een cadeau.
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56

Eerst proberen
Schrijf het schrijftaalwoord op. 
Zet erachter hoe je dit woord in spreektaal zou zeggen.
Doe het zo: ¡ !"#$ %&'"()&* – +#$ ,-.* /012&*

1 Het doet mij genoegen u uit te nodigen.
2 Het feest vindt plaats aanstaande zondag.
3 Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

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

1 Schrijf de schrijftaalwoorden op.
Doe het zo: ¡ 345678

1 Gaarne laat ik u het volgende weten.
2 Ik heb nog een paar plekken tot mijn beschikking.
3 U en uw gezelschap zijn derhalve welkom.
4 U moet wel de regels in acht nemen.
5 En u te allen tijde aan de regels houden.
6 Voor de rest wens ik u een voorspoedig verblijf.

Ella van Gent

6 Voor de rest wens ik u een voorspoedig verblijf.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat schrijftaalwoorden zijn.

Dit moet je weten
Er zijn twee soorten woorden:
•  Spreektaalwoorden: alledaagse 

woorden die in de spreektaal 
gebruikt worden. Ze komen 
vaak voor bij informele taal.

•  Schrijftaalwoorden: woorden 
die soms wat ouderwets en 
afstandelijk overkomen. Ze 
komen vooral in geschreven 
teksten voor en in formele taal.

schrijftaal spreektaal
echter maar
tevens ook
heden nu
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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 Wat past erbij?
Kies uit:    intuïtief      rationeel    

 intuïtief en rationeel 

1 vrienden maken
 Doe het zo: ¡ !"#$%#&'(
2 iets op je brood smeren
3 een middelbare school uitzoeken
4 muziek aanzetten
5 foto’s maken van mooie dingen
6 een handvaardigheidsopdracht doen

2 Maak een woordkast. Wat geldt voor jou?
Schrijf de woorden in de goede rij.
Kies uit:  vriendschap    ballet    hardlopen   
  rockmuziek    onweer    spruitjes 

Doe het zo:

koesteren verafschuwen

)*&+,-./012

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

barstensvol
dierbaar
een hart van goud
fijnzinnig
ideaal
sympathiek
uiteraard
de woordspeling

koesteren verafschuwen
houden van een erge hekel 

hebben aan

intuïtief rationeel
op gevoel met verstand
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2  De Chinese stad Shanghai, met druk 

verkeer en hoge kantoorgebouwen. Voor 

fietsers is het hier best gevaarlijk.

78

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 foto's. Beantwoord de vragen.

1 Op welke foto zie je een tafereel?
 Doe het zo: ¡ !"#$ 2
2 Op welke foto zie je een bezienswaardigheid?
3 Bij welke foto is de uitleg beknopt?
4 Bij welke foto is de uitleg uitvoerig?
5  Bij welke foto zal er sprake zijn van verontreiniging 

van de lucht?
6  Welke foto geeft de beste impressie van het moderne China, 

en waarom?

2  De Chinese stad Shanghai, met druk 

verkeer en hoge kantoorgebouwen. Voor 

1  De Chinese Muur ten noorden van Beijing.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

afdruipen
het niet breed hebben
legendarisch
de mentaliteit
het overblijfsel
rampzalig
de verontreiniging

de impressie het tafereel

de bezienswaardigheid

reizen

beknopt
kort

uitvoerig
uitgebreid
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80

Eerst proberen
Schrijf de zin over en onderstreep de functiewoorden. 
Schrijf de afkorting erboven. Sla steeds een regel over.

1 Ik beproefde mijn geluk in een rivier.
 Doe het zo:

 !"# !"# $% &#
 ¡ '( )*+,-./01 2345 6.78( 95 :;5 <=>?*@.
2 Ik zeefde het zand en zocht naar goud.
3 Deze methode leidt tot verontreiniging van het water.

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

1  Tot welke woordsoort behoren de gekleurde functiewoorden? 
Schrijf het woord op. 
Schrijf de afkorting van de woordsoort erachter.

1 Shaneequa, een meisje uit Suriname, logeert bij ons.
Doe het zo: ¡ :;5 (&#), A3B ($%)
2 Ik stel haar voor een leuke fietstocht te maken.
3 Mijn moeder legt uitvoerig uit hoe de versnellingen werken.
4 Shaneequa luistert beleefd tot de uitleg voorbij is.
5 ‘In Suriname heb ik zelf een racefiets,’ fluistert ze.
6 Ze stapt op en rijdt me meteen voorbij.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat functiewoorden zijn.

Dit moet je weten
•  De functiewoorden verbinden de 

inhoudswoorden. Ze zorgen ervoor 
dat je de samenhang tussen de 
inhoudswoorden begrijpt. 

• Functiewoorden zijn:
•  lidwoord (lw)
•  voornaamwoord (vnw): 

persoonlijk, bezittelijk en 
aanwijzend

•  voorzetsel (vz)
•  voegwoord (vw)

vnw vz vw vnw vnw

Ik ga op vakantie en ik pak mijn koffer.
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82

Eerst proberen
Welke woorden schrijf je met een hoofdletter? Schrijf het op.

1 ik hoorde dat bella op vakantie is in frankrijk.
 Doe het zo: ¡ !" – #$%&' – ()*+,-./"
2  op 4 mei herdenken we de slachtoffers van 

de tweede wereldoorlog.
3  het schijnt dat je met kerstmis ’s nachts 

jupiter goed kunt zien.

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

1  Welke woorden schrijf je met een hoofdletter? 
Schrijf het op.

1  nando mag dit jaar met martin mee op vakantie 
naar engeland.

 Doe het zo: ¡ 0*123 – 45-678 – 91:$&*1;
2 mark, martins vader, komt uit schotland.
3 hij heeft zijn vrouw saskia ontmoet op een wereldreis.
4  martins ouders reizen vaak die kant op via de verbinding 

onder de noordzee.
5 maar dit keer vliegen ze van amsterdam naar londen.
6  de jongens varen in londen met een rondvaartboot 

over de theems.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je hoofdletters gebruikt.

Dit moet je weten
Je gebruikt hoofdletters:
•  aan het begin van een zin 

en de directe rede;
•  bij eigennamen;
•  bij aardrijkskundige namen 

(plaatsen, streken, landen, bergen, 
rivieren, hemellichamen); 

•  bij af leidingen van aardrijkskundige 
namen (namen van volken en talen, 
inwoners van landen en plaatsen);

•  bij feestdagen en historische 
gebeurtenissen.

Hij zei: ‘Ik vier dit jaar Kerstmis in Italië 
met Francesca en haar Italiaanse vader.’
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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  Welke letter hoort erbij?
Let op: er blijven letters over.

1 de voorruit
 Doe het zo: ¡ f 
2 de contactsleutel
3 de pook
4 het dashboard

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de documentaire
exclusief
hakkelen
de knoop doorhakken
manoeuvreren
negeren
ontglippen

onderschatten
meer kunnen 
dan je denkt

overschatten
minder kunnen 
dan je denkt

onderdeel van een auto

het dashboard de pook
de contactsleutel
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88

Eerst proberen
Bestaat de samengestelde zin uit twee hoofdzinnen 
of uit een hoofdzin en een bijzin? 
Schrijf ook tussen haakjes het voegwoord op.

1  Omdat hij uitgegleden was, 
ben ik snel hulp gaan halen.

 Doe het zo: ¡ !"#$%& + '()*+$%& (,-./0)
2  Ik rende keihard naar beneden, 

zodat ik weinig tijd zou verliezen.
3  Hij dacht dat hij een beer hoorde, 

maar het was een jonge vos.

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

1 Is het gekleurde zinsdeel een hoofdzin of een bijzin?

1  Mijn vader kampeert graag, omdat hij dat vroeger nooit mocht.
 Doe het zo: ¡ '()*+$%&
2 Ik moet steeds met hem mee, zodat hij niet alleen hoeft.
3 Mijn moeder vindt kamperen namelijk niks en zij weigert mee te gaan.
4 Omdat hij het zo leuk vindt, gaan we zeker één keer per maand.
5 Ik praat nu op hem in, zodat we deze winter niet hoeven.
6 Ik wil best kamperen, maar ik wil niet in de kou.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert uit welke delen een samengestelde zin 
bestaat.

Dit moet je weten
Er zijn twee soorten samengestelde zinnen:
•  Hoofdzin + hoofdzin, vaak met een 

voegwoord: en, maar, of, want.
 –  In een hoofdzin is de persoonsvorm 

het eerste of tweede woord.
 –  In een hoofdzin moeten het onderwerp en 

de persoonsvorm naast elkaar staan.

Mijn broer moet op reis, maar hij wil thuisblijven.

•  Hoofdzin + bijzin of bijzin + hoofdzin, 
vaak met een ander voegwoord.

 –   In een bijzin staat de persoonsvorm 
achteraan of bijna achteraan.

  –  In een bijzin kán er tussen onderwerp en 
persoonsvorm een ander zinsdeel staan.

Ik ga naar de eilanden, omdat ik vakantie heb.



taal  verkennen  |  thema  3  |  les  9

90

Eerst proberen
Welk voorzetsel hoort in de zin? 
Schrijf het hele werkwoord met 
het voorzetsel op.

1 Thieu verlangt … actie in de vakantie.
 Doe het zo: ¡ !"#$%&'() *+,-
2 Hij denkt … een goede protestactie.
3  Thieu wacht … een reden om in actie 

te komen.

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

1  Welk voorzetsel hoort in de zin? 
Schrijf het hele werkwoord en het voorzetsel op.

1 Thieu houdt van / voor de natuur.
 Doe het zo: ¡ ./01() 2%)
2 Hij luistert met / naar het nieuws over bossen.
3 Op een dag hoort hij op / over de kap van een bos.
4 Dat moet wijken voor / met een snelweg.
5 Thieu schrikt met / van dat bericht.
6  Hij pakt zijn spullen en reist van / naar het bedreigde bos.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat bij sommige werkwoorden een vast voorzetsel hoort.

Dit moet je weten
Na sommige werkwoorden past vaak maar één voorzetsel 
in de zin.
• kijken naar • denken aan • wachten op
• stoppen met • schrikken van • zoeken naar
• luisteren naar • smeken om • zich interesseren voor

Ik kijk naar de film / naar buiten / naar jou.
Ik zoek naar de schat / naar mijn sleutels.

12
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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 Kun jij dit geheimschrift ontrafelen?
Schrijf het woord op met de betekenis erachter.
Kies uit:    ergens heen gaan    de denkwijze    stotteren   

  in bezit nemen      het gaat snel      superblij  

1 8-1-11-11-5-12-5-14
 Doe het zo: ¡ !"#$%&'( = )*+,-./'(
2 9-14 2-5-19-12-1-7 14-5-13-5-14  
3 5-18-15-16-21-9-20 20-18-5-11-11-5-14
4 4-5 20-9-10-4 22-12-9-5-7-20
5 4-5 7-5-4-1-3-8-20-5-7-1-14-7
6 5-21-6-15-18-9-19-3-8

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

eropuit trekken
euforisch
de gedachtegang
in beslag nemen
ontrafelen
de tijd vliegt

verstrijken

de tijdspanneoverbruggen

de tijd

 luxueus
 comfortabel
primitief
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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 Bekijk de illustraties. Beantwoord de vragen.
Doe het zo: ¡ !" #$%&'()* +,--./ 012 345678/.
1 Wie draagt een maillot?
2 Wie zitten in de commissie?
3  Wat constateert de commissie over de choreografie? 

En over het voetenwerk?

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

allerminst
de bevestiging
de commissie
constateren
ergens je hand niet voor omdraaien
omschrijven
het type

de maillot

het voetenwerkde choreografie

dansen

je ergens voor 
opgeven
laten weten dat 
je meedoet

je ergens voor 
afmelden
laten weten dat 
je niet meedoet
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114

Eerst proberen
Schrijf de telwoorden op.

1  Op de elfde dag van de vakantie heb ik 
vier films achter elkaar gekeken.

 Doe het zo: ¡ !"#$%, &'()
2  We hebben beide films wel tien keer gezien.
3  Deze twee mensen komen voor de 

zoveelste keer in de bioscoop.

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

1 Welk gekleurd woord is een telwoord?

1 Over vijftig seconden ben ik aan de beurt.
 Doe het zo: ¡ &*+,-./
2 Ik ben de eerste van de hele rij.
3 Voor de jury ben ik echter de vijftigste kandidaat.
4 Ze hebben maar vijf mensen nodig vandaag.
5 Ik heb eigenlijk helemaal niet veel zenuwen.
6 Het is natuurlijk ook al mijn dertigste auditie dit jaar.
 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat telwoorden zijn.

Dit moet je weten
Telwoorden geven een aantal of een nummer aan, 
of de rangorde van een reeks.

getallen rangorde woorden die een 
hoeveelheid aangeven

drie, elf derde, elfde beide, veel, weinig
honderd honderdste hoeveel, zoveel

meer, meest, minder, minst

13



14

taal  verkennen  |  thema  4  |  les  4

116

Eerst proberen
Schrijf de zin op met het juiste leesteken.

1 Hij ging meteen naar huis zijn vriend bleef nog even. 
 Doe het zo: ¡  !"# $%&' ()*+,- ./01 2345; 

6"7- 89:,&; <=+>? @A' BC,-.

2 Hij keek thuis twee films Superheld deel II en de.
3 ’s Nachts droomde hij ervan maar het was geen.

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

1 Welk leesteken hoort tussen de haakjes?
Kies uit:   komma    dubbele punt    puntkomma 

1  Toen mijn broertje op ballet ging[ ] 
schaamde ik me voor hem.

 Doe het zo: ¡ DEFGH
2  Die jongen heeft een maillot[ ] hij 

heeft er wel zes.

3  Hij moest vaak trainen[ ] iedere 
dinsdag, donderdag en zaterdag.

4  Tijdens de voorstelling wist ik niet 
wat ik zag[ ] want hij danste 
geweldig!

5  Mijn kleine broertje heeft een solo 
gedanst[ ] hij was de enige.

6  Ik ben nu zo trots dat ik durf te 
zeggen[ ] ‘Mijn broertje zit op ballet!’

taal verkennen

Dit ga je leren
Je herhaalt het gebruik van de komma, 
puntkomma en dubbele punt.

Dit moet je weten
•  De komma gebruik je als je iemand 

aanspreekt, tussen twee 
persoonsvormen, bij opsommingen 
en om de lezer te helpen bij het 
begrijpen van een zin.

  De komma komt vaak voor bij 
samengestelde zinnen; de komma 
staat dan voor het voegwoord.

Jan, kom je snel naar huis?
Als je weet wat je wilt, is het niet zo 
moeilijk.

•  De puntkomma komt tussen twee 
hoofdzinnen zonder voegwoord die 
nauw met elkaar samenhangen.

Jan was helemaal alleen; zijn vriend 
was al naar huis gegaan.

•  De dubbele punt komt voor een 
opsomming of een verklaring en bij 
de directe rede.

Op tafel liggen drie dingen: mijn 
schrift, een pen en mijn etui.
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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 Is het goed of fout? Schrijf het op.
Als het fout is, schrijf dan de goede betekenis op.

1 Verguizen is steen heel fijn malen.
 Doe het zo: ¡ !"#$ – %&'(#)*+, -. /0&12 345&#6+,.
2 Adoreren betekent heel erg bewonderen, aanbidden.
3 De aanhang is de groep mensen die je volgt.
4 Vermaard betekent dat je in maart jarig bent.
5 De reputatie is je goede of je slechte naam.
6 Verwerven is iets wit verven.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het debuut
er wel pap van lusten
gezegend zijn met
de reputatie
de souplesse
verwerven

de aanhang

furore makenvermaard

de vedette

verguizen adoreren
sterk afkeuren aanbidden
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122

Eerst proberen
Is de zin bedrijvend of lijdend? 
Verander de bedrijvende zin in een lijdende zin.

1 Ibrahims moeder maakt een stevig ontbijt.
  Doe het zo: ¡ !"#$%&'()* – +(, -.(/01 

234#5 6(789:5 ;<3= >?49@ABC. 

2 De beslissende voorzet wordt gegeven door de.
3 De vedette deelt handtekeningen uit.

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

1  Schrijf het onderwerp op. 
Voert het onderwerp de handeling zelf uit?

1 Inna controleert het hoofdstel.
 Doe het zo: ¡ DE)F, GF
2 Haar naam wordt omgeroepen door de jury.
3  Inna en haar paard worden door de jury in 

de ring verwacht.
4 Ze groeten de jury.
5 Inna voelt een rilling van haar paard.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen de bedrijvende en 
de lijdende zin.

Dit moet je weten
•  Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In 

een bedrijvende zin is het onderwerp actief: 
het voert de handeling van het gezegde uit. 
In een lijdende zin is dit niet zo.

Bedrijvend: Ibrahim kopt de bal.
Lijdend: De bal wordt gekopt door Ibrahim.

•  Je maakt van een bedrijvende zin een 
lijdende zin door van de persoonsvorm een 
voltooid deelwoord te maken en het 
hulpwerkwoord worden te gebruiken.

kopt  wordt gekopt

–  Het lijdend voorwerp van de bedrijvende 
zin wordt het onderwerp in de lijdende zin.

de bal  de bal

–  Het onderwerp van de bedrijvende zin 
komt achter door te staan in de lijdende zin.

Ibrahim  door Ibrahim
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124

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp op en de persoonsvorm 
met het juiste wederkerend voornaamwoord.

1 Mijn broer bekijkt … in de spiegel.
 Doe het zo: ¡ !"#$ %&'() *+,"-,. /012.
2 ‘Ik schaam … voor mijn lichaam,’ zegt hij.
3  Ik zeg: ‘Jij vergelijkt … te veel met 

die actiehelden die je adoreert.’

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

1  Schrijf het onderwerp, de persoonsvorm 
en het wederkerend voornaamwoord op. 
Onderstreep het wederkerend voornaamwoord.
Doe het zo: ¡ !"#$ 3'45() 6(789:;. /012.

De held van Kismo
1 Mijn moeder verbaast zich vaak over ons.
2 Wij misdragen ons soms.
3 We vervelen ons dan.
4 Maar mijn moeder ergert zich hooguit een beetje.
5 Ze kleedt zich altijd mooi.
6 Ik schaam me nooit voor haar.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je gaat leren wat een wederkerend 
voornaamwoord is.

Dit moet je weten
•  Er zijn werkwoorden met een 

wederkerend voornaamwoord.
•  Een wederkerend voornaamwoord 

verwijst terug naar het onderwerp. 

zich wassen
Ik was me.
Jij wast je.
Hij/Zij wast zich.

Wij wassen ons.
Jullie wassen je/jullie.
Zij wassen zich.
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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? Schrijf op.
Kies uit:   prijs    ogen    verzeild    hand 

1  ergens je     niet voor omdraaien – 
Iets heel gemakkelijk doen.

 Doe het zo: ¡ !"#$
2  ergens je      niet van af kunnen houden – 

Je blijft telkens kijken naar iets.

3  ergens in  raken – Toevallig in een vervelende 
situatie terechtkomen.

4  tot elke  – Wat voor moeite het ook kost.

2 a Welk woord past bij de betekenis?
 Omcirkel de aangegeven letter(s).

1 Met woorden aangeven wat iets betekent (9e letter)
  Doe het zo: ¡ %&'()*+,-./ 

2 heel erg (4e letter)
3 ervoor zorgen dat een ander iets krijgt (3e letter)
4 een vorm of tekening die je vaker wilt gebruiken (5e letter)
5 wat erbij hoort (7e, 8e en 9e letter)
6 heel erg bewonderen (2e letter)

b Welk woord kun je maken met de omcirkelde letters?

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

ergens in verzeild raken
ergens je ogen niet van af kunnen houden
inclusief
intens
het sjabloon
tot elke prijs
verschaffen

onweerstaanbaar

iemand versierensmachten naar

verliefd

de toename de afname
meer worden minder worden



13

woordenschat  |  thema  5  |  les  1

a

c

d

b

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 a Welk metaal hoort bij welke letter? 
 Kies uit:  staal    aluminium    zink    platina  
 Doe het zo: a !"#$%

1

2

3

b  Schrijf op: 1 Op welke illustratie zie je een briesje? 2 Op welke een windhoos? 
3 Op welke een orkaan? 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bedaard
door merg en been gaan
gebiologeerd
vergezeld gaan van
welgeteld

een soort wind

het briesje de windhoos de orkaan

een soort metaal

het staal
het platina

het aluminium
het zink
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Eerst proberen
Maak van de zin een zin met een 
voltooid deelwoord.

1 De aarde beeft.
 Doe het zo: 

 ¡ !" #$%&" '()*+ ,)-()./.
2 Hij schrikt erg.
3 De lava verschroeit de bomen.

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

1  Schrijf het gezegde op. 
Onderstreep het voltooid deelwoord.
Let op: niet in elke zin staat een 
voltooid deelwoord.

1 Je hebt vast weleens een stofhoos gezien.
 Doe het zo: ¡ ')0+ ,12345
2 Een stofhoos ontstaat gewoon op de grond.
3 Een schoolplein heeft de hele dag in de zon gelegen.
4 De lucht erboven is een beetje afgekoeld.
5 Dan gebeurt het vaak.
6 Bladeren en stof worden in een spiraal omhoog geblazen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid 
deelwoord maakt.

Dit moet je weten
• Het voltooid deelwoord van de meeste zelfde-

klankwerkwoorden maak je zo: ge + stam + d of t.

 maken  Zijn vader heeft die kast gemaakt.

• Het voltooid deelwoord van veel andere-
klankwerkwoorden begint met ge- en eindigt op -en.

 zingen  Hij heeft uit volle borst gezongen.

• Als een werkwoord begint met het voorvoegsel be-, 
ge-, ver-, ont-, her- of er-, krijgt het voltooid deelwoord 
geen (extra) ge-.

 ontbijten  Zijn moeder heeft al ontbeten.
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Eerst proberen
Schrijf het onderwerp en het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1  Jaren geleden werd Indonesië getroffen 
door een tsunami. 

 Doe het zo:  ¡ !"#$%&'() *+,- .+/012345
2 De tsunami heeft ontzettend veel schade aangericht.
3 De mensen hebben daar veel ellende te verwerken.

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

1 Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm op.

1 Soms staat er een regenboog aan de hemel.
 Doe het zo: ¡ 645 7894:;<=> ?@ABC
2 Je hebt er vast weleens eentje gezien.
3 Ik geniet er altijd erg van.
4  Een regenboog kan verschijnen met zon en regen tegelijk.
5  Aan het eind van de regenboog ligt een pot met goud.
6 Maar dat heeft iemand natuurlijk ooit verzonnen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp en het 
werkwoordelijk gezegde in een zin kunt vinden. 
In het gezegde kun je de persoonsvorm van 
andere werkwoorden onderscheiden.

Dit moet je weten
• Alle werkwoorden die in een zin staan, 

vormen samen het werkwoordelijk gezegde.
 Een van de werkwoorden is de persoonsvorm.
• Het werkwoordelijk gezegde zegt wat er in 

een zin is gedaan of wordt gedaan.
• Het onderwerp vind je door te vragen: 

wie (of wat) + gezegde?

De takken zwiepen in de wind.
Wil je vanwege de storm blijven slapen?
Via de televisie probeerde de weerman iedereen 
te waarschuwen.
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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 tekst en kijk naar de afbeelding. 
Welk woord hoort bij het nummer?
Kies uit:   doorslaggevend    de plaat    de aardkorst  

      het zekere voor het onzekere nemen        

Doe het zo: ¡ !"#$%&'()*+*,-

De afgelopen dagen waren vaak lichte schokken te voelen. 
Dit was voor veel mensen 1 ... . Ze wachtten de voorspelde 
aardbeving niet af en ontvluchtten de stad.

2
3

4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

doorslaggevend
het zekere voor het onzekere nemen
landinwaarts
opgewassen zijn tegen
per slot van rekening
de toestand

de aardkorst

de plaathet epicentrum

de aardbeving

 continu
 geregeld
onregelmatig
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Eerst proberen
Schrijf het gezegde op. Schrijf erachter 
tussen haakjes in welke tijd het gezegde 
staat: de voltooide of onvoltooide tijd.

1  Onder het aardoppervlak botsen de 
platen tegen elkaar.

 Doe het zo: ¡ !"#$%& ('()*+,-./01)
2 Heb je de proef met de velletjes papier?
3 Daarmee heb je de aardbeving uitgelegd.

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

1 Schrijf het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.
Doe het zo: ¡ '2304561

Geachte heer/mevrouw,

1 Ik ontdekte een nieuwe scheur in mijn plafond.
2 Die is er niet vanzelf gekomen.
3 U veroorzaakte het met uw aardgaswinning.
4 U vergoedt hopelijk wel de schade?
5 Met mijn buren heb ik een actiegroep opgericht.
6 Dus u bent alvast gewaarschuwd!

Met vriendelijke groet, 
Joyce van Dopperen

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je kunt herkennen in welke tijd een zin staat.

Dit moet je weten
We onderscheiden de onvoltooide tijd en de voltooide tijd.
• De onvoltooide tijd geeft aan dat iets nog niet voltooid 

(afgerond) is.
• In de onvoltooide tijd staat een persoonsvorm van het 

zelfstandig werkwoord.

 Ik kijk naar de film. (tegenwoordige tijd)
 Ik keek naar de film. (verleden tijd)

• De voltooide tijd geeft aan dat iets gebeurd is en 
voltooid (afgerond) is.

• In de voltooide tijd staat altijd een persoonsvorm van 
het hulpwerkwoord hebben of zijn met een voltooid 
deelwoord van het zelfstandig werkwoord.

 Ik heb naar de film gekeken. (tegenwoordige tijd)
 Ik had naar de film gekeken. (verleden tijd)
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Eerst proberen
Welk woord past op de lege plek? 
Kies uit:  die    dat    wat  

1  De man … hier gisteren was, is 
mijn broer. 

 Doe het zo: ¡ !"#
2  Mijn broer heeft het mooiste 

beroep … je kunt bedenken.
3  Hij heeft veel verstand van 

de aarde, … ik erg interessant vind.

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

1  Waarnaar verwijst het verwijswoord 
dat, die of wat?
Doe het zo: 

¡ !"#  $# %&'()*+,-.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je de verwijswoorden dat, die of wat gebruikt in 
een zin.

Dit moet je weten 
Verwijswoorden verwijzen naar andere (zelfstandige naam-)
woorden of naar een hele zin.
Het verwijswoord verwijst meestal naar een woord dat vooraan in 
de zin staat.

• Dat verwijst naar een het-woord. 
 Het meisje dat ik aardig vind.

• Die verwijst naar een de-woord.
 De jongen die ik gisteren ontmoet heb.

• Wat gebruik je:
 –  na woor den over hoeveelheid: weinig, iets, niets, alles, veel.
  Er is niets wat je nog kunt doen. 

 –  na de overtreffende trap zonder zelfstandig naamwoord.
  Dat is het leukste wat ik gezien heb. 

 –  als het verwijst naar een zin. 
  Zijn ouders kochten een hond, wat hij erg fijn vond. 
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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 Welke natuurramp hebben deze mensen meegemaakt?
Kies uit:   de aardbeving    de tsunami    de eruptie   

     de aardverschuiving            de orkaan      
Doe het zo: ¡ !" #$%&'()*+, 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aanwijsbaar
evacueren
het hazenpad kiezen
omkomen
het onraad
reiken
het voorteken

de natuurramp

de tsunami de eruptie de aardverschuiving

instinctief weloverwogen
vanuit het gevoel vanuit het verstand
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1 De film Pietje Bell is soms 
erg grappig, maar het verhaal 

is niet zo spannend.

2 De film Pietje Bell gaat over 
een straatjongen in Rotterdam die 

allemaal kattenkwaad uithaalt.

3 De boodschap van de film 
Pietje Bell is: ‘Wie goed doet, 

goed ontmoet’.

4 In de film Pietje Bell wordt de 
hoofdpersoon opgesloten in de gevangenis. 

Dat kan in het echt niet.

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 a  Lees de tekst. Zet achter de zin of de recensent evalueert, 
analyseert of interpreteert.

 Doe het zo: ¡ !"#$%&'()

b Welke recensent vindt de film niet geloofwaardig?

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beïnvloeden
bevallen
geloofwaardig
de recensent
terloops 
verdunnen
zich iets voor de geest halen

een onderdeel van een recensie

analyseren interpreteren evalueren

mondjesmaat

erg weinig

overvloedig

erg veel
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44

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de juiste vorm van het 
samengestelde werkwoord.

1 Ik ... je dit boek te lezen. (aanraden)
 Doe het zo: ¡ !" #$$% &' ()* +,- ./0" 1' 2345*.
2 Je ... om alle terloopse grapjes. (glimlachen)
3 En je ... het boek zo. (uitlezen)

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

1  Schrijf het gezegde op. Schrijf het hele samengestelde werkwoord 
er tussen haakjes achter.

1 Sla dit boek niet zomaar open.
 Doe het zo: ¡ 678 9:5* (9:5;<7$)*)
2 Je doet het niet meer dicht.
3 Je komt meteen terecht in een stroom gebeurtenissen.
4 Je maakt kennis met onvergetelijke hoofdpersonen.
5 De schrijver overdrijft alles flink.
6 Maar dat weerhoudt de lezer niet.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je samengestelde 
werkwoorden gebruikt.

Dit moet je weten
Er zijn twee soorten 
samengestelde werkwoorden: 
• Een scheidbaar samengesteld 

werkwoord kan in een zin in 
twee delen worden gesplitst: 
het werkwoordsdeel en het 
andere deel. 

 samenwerken
 Ze werken heel prettig samen.

• Bij een onscheidbaar 
samengesteld werkwoord 
blijven de delen altijd aan 
elkaar.

 overzien
 Ik overzie het goed.
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46

Eerst proberen
Welk woord past op de lege plek? Kies uit dan of als. 

1 Hij is groter … mijn oudere broer. 
 Doe het zo: ¡ !"# 
2 Ik ben even oud … mijn tweelingzus.
3 Mijn vader is beter in rekenen … ik.

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

1 Gaat het over een verschil of een overeenkomst?

1 Dit nieuwe boek is beter dan het vorige boek.
 Doe het zo: ¡ $%&'()*+
2 Die schrijver schrijft net zo goed als mijn favoriete schrijver.
3 Dit verhaal heeft dezelfde spanning als het eerste verhaal.
4 Alleen de hoofdpersoon is slimmer dan zijn voorganger.
5 En de plek waar het zich afspeelt, is enger dan in het vorige verhaal. 
6 Ik hoop dat het net zo afloopt als de vorige keer.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je dan of als gebruikt 
in een zin.

Dit moet je weten
• Als je twee dingen met elkaar 

vergelijkt en je wilt het verschil 
aangeven, gebruik je de 
vergrotende trap met dan. 

 Jari is groter dan Luna.

• Als je twee dingen met elkaar 
vergelijkt en je wilt de 
overeenkomst (= er is geen 
verschil) aangeven, gebruik je als. 

  Je herkent deze zinnen vaak aan de 
woorden even, zo, zoveel en zelfde. 

 Jari zingt even mooi als Luna.
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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 Los de rebus op.
Wat lees je?
Doe het zo: ¡ !"# $%&'() *+#

1

 p = t d = g + ste p = v

 kr = w

3
 – kw + s + je
   kr = p + tje b = k + t

4  +

 d = t 
vl = n

 ke = d + e – cara

5

 
b = v

 
p = h 

+ z

 
+ de

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als puntje bij paaltje komt
bruusk
dan zwaait er wat
magnifiek
de tentakel
virtueel
voor hetzelfde geld

 verslaafd
 geobsedeerd
 gefascineerd

ten gunste van

in het 
voordeel van

ten nadele van

in het 
nadeel van
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Eerst proberen
Verander de bedrijvende zin in een lijdende zin.

1 Charley bestuurt zijn avatar.
 Doe het zo: ¡ !" #$%&%' ()*+, -./011*2 
  34)' 56%789:.
2 Meneer Van Os roept Ed.
3 Het spel fascineert Charley.

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

1 Is de zin bedrijvend of lijdend? 

1 Anthony koopt een nieuwe game.
 Doe het zo: ¡ -;+<=>?@A2
2 Dit spel wordt door zijn halve klas gespeeld.
3 Anthony bestudeerde de gebruiksaanwijzing.
4  Daarbij wordt door hem een Engels woordenboek 

gebruikt.
5 Level 3 wordt na een week gehaald.
6 Anthony verbeterde ook zijn Engels behoorlijk.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen de bedrijvende en de 
lijdende vorm.

Dit moet je weten
•  Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In een 

bedrijvende zin voert het onderwerp de 
handeling van het gezegde uit. In een lijdende 
zin is dit niet zo.

Bedrijvend: Ibrahim kopt de bal. 
Lijdend: De bal wordt gekopt door Ibrahim.

• Je maakt van een bedrijvende zin een lijdende 
zin door van de persoonsvorm een voltooid 
deelwoord te maken en het hulpwerkwoord 
worden te gebruiken. 

kopt  wordt gekopt

• Het lijdend voorwerp van de bedrijvende zin 
wordt het onderwerp in de lijdende zin. 

 de bal  de bal

• Het onderwerp van de bedrijvende zin komt 
achter door te staan in de lijdende zin. 

 Ibrahim  door Ibrahim



24

taal  verkennen  |  thema  6  |  les  9

54

Eerst proberen
Schrijf de taalfout op en zet de juiste vorm erachter. 

1 Hij heeft uw laten schrikken.

Doe het zo: ¡ !"  u
2 Mijn moeder heeft me computer afgesloten.
3 Hun doen niet meer mee.

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

1 Schrijf het juiste voornaamwoord op.

1 Me / Mijn broertje heeft een nieuwe game. 
 Doe het zo: ¡ #$%& 
2 Het is dezelfde als die van jouw / jou.
3 Hij heeft het van me / mijn opa gekregen.
4 Hij heeft netjes dank u / uw wel gezegd.
5 Hij speelt de game met ze / zijn vriendje.
6 Hun / Zij hebben er al veel mee gespeeld.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonlijke 
voornaamwoorden goed in een zin 
gebruikt.

Dit moet je weten 
• Hun is een persoonlijk 

voornaamwoord dat nooit als 
onderwerp in een zin kan 
voorkomen, wel als meewerkend 
voorwerp of als bezittelijk 
voornaamwoord.

 Fout: Hun hebben dat gedaan. 
 Goed: Zij hebben dat gedaan.

• Me, jou en u zijn persoonlijke 
voornaamwoorden die lijken op 
de bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, jouw en uw. 

 Fout: Hij heeft me fiets gemaakt.
  Goed: Hij heeft mijn fiets 

gemaakt.
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

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

1 Welk woord past in het interview?
Kies uit:   losgeld    een kidnapper    de ontvoering   

 bruut    grootscheepse    het signalement 

Doe het zo: ¡ !" #$%&'()*+,

reporter: Dames en heren, we staan hier in Zeist vanwege 1 … van meneer Westrik. 
Hij is vanochtend door 2 … ontvoerd. Mevrouw Van Ooijen staat naast mij 
en heeft alles gezien. Kunt u ons vertellen wat hier een uur geleden heeft 
plaatsgevonden?

mevr. Van Ooijen: Ik liep hier over straat en toen zag ik dat een man die meneer zijn auto in 
sleurde. Het gebeurde heel 3 … .

reporter: Kunt u ons 4 … geven van die man?
mevr. Van Ooijen: Ik schat dat hij ongeveer 40 jaar was. Door zijn bivakmuts heb ik zijn gezicht 

niet goed kunnen zien. Hij droeg een zwarte jas en spijkerbroek.
reporter:  Dank u wel. Ik heb net gehoord dat de man 2 miljoen euro 5 ... heeft geëist. 

De politie is intussen met een 6 … zoekactie begonnen. Terug naar de studio.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aannemelijk
grootscheeps
in gebreke blijven
nul op het rekest krijgen
ongedeerd
van de schrik bekomen 
vermoedelijk

het signalement

het losgeldde kidnapper

de ontvoering

zachtzinnig bruut

voorzichtig gewelddadig
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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 contactadvertentie. Daarin staan vijf ken identiteit. 
Neem de woordparachute over en vul hem. de kenmerken 
van de vrouw eronder.
Doe het zo:

Duitse vr, 43, weduwe, lief & zorgzaam, 
zoekt man die houdt van wandelen en 
samen theedrinken. 

Mail naar gudrunbauma@malmberg.nl

de identiteit

!"#$%&'(
)*+,- 

./0123 4 
 

 
 

 
 

 
 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

appels met peren vergelijken
de contactadvertentie
de context
daadwerkelijk
het opzicht
zich uiten

 sensationeel
 buitengewoon
 leuk

(een kenmerk van) de identiteit

de 
nationaliteit

de burgerlijke 
staat

de persoonlijk-
heid
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Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep de inhoudswoorden en zet 
erboven welke woordsoort het is. Gebruik de afkorting. 
Sla steeds een regel over.

1 De jongen mag de rode wijn proeven.
Doe het zo:
 !" #$ %" !" #$
¡ &' ()*+," -./ 0' 123' 456" 789,:,".

2 De wijn smaakt zuur.
3 Zijn kleine keel voelt stroef.

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

1  Tot welke woordsoort behoren de gekleurde woorden?
Schrijf de afkorting op.
Tip: het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. 
Het bijwoord zegt iets over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord.

Contactadvertentie

1 Dapper meisje (11) zoekt spoedig lotgenoot.
 Doe het zo: ¡ %" + %$
2 Mijn familie en ik vertrekken snel op wereldreis.
3 Een compleet schooljaar zullen we onderweg zijn.
4 Mijn school gaat (via de wereldschool) gewoon door.
5 Kan ik mijn ervaringen met iemand delen?
6 Ik krijg graag contact met een leuke leeftijdsgenoot.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat inhoudswoorden zijn.

Dit moet je weten
Je kunt woordsoorten in twee groepen 
verdelen: inhoudswoorden en 
functiewoorden.
De inhoudswoorden geven betekenis 
aan de zin. Inhoudswoorden zijn:
• werkwoorden (ww)
• zelfstandige naamwoorden (zn)
• bijvoeglijke naamwoorden (bn)
• bijwoorden (bw)

 zn ww bw bn zn
     
In de keuken hangen erg gele gordijnen.
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Eerst proberen
Schrijf de zin op met de samentrekking. 

1  Ons huis heeft een carport, ons huis heeft een grote tuin 
en ons huis heeft een zwembad.  

  Doe het zo: ¡  !"# $%&# '()*+ ,-. /01231+, ,-.
45678 9%:. ;. ,-. <=->?@A. 

2 In de tuin staan groene planten en bloeiende planten.
3 De tuin is mooi in het voorjaar en in het najaar.

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

1  Schrijf de hele zin op. Zet een streep door de dubbele 
woorden, woorddelen en zinsdelen die je kunt samentrekken. 
Voeg eventueel het weglatingsstreepje toe.

1 Ik doe graag jongensdingen en ik doe graag meisjesdingen. 
  Doe het zo: 

 ¡  BC DE8 4F@@G HIJK-"LM:JK-.- ;. 
NC DE8 4F@@G OP&QRSLM:JK-..

2 Ik speel graag een potje voetbal en ik speel graag een potje rugby. 
3 Ik klets graag en ik knutsel graag.
4 Het verschil is vooral goed te merken tussen jonge kinderen en oudere kinderen.
5 Kleuters spelen graag zowel in de bouwhoek als in de huishoek.
6 In de onderbouw en de bovenbouw merk je al meer de verschillen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een samentrekking is.  

Dit moet je weten 
In een zin mag je soms bepaalde woorden 
of een deel van een woord weglaten. Het 
gaat dan om woorden of delen daarvan 
die je anders letterlijk zou herhalen. Dit 
noem je een samentrekking.
• Bij woorden kun je een deel van een 

woord weglaten. Je gebruikt dan wel 
een weglatingsstreepje.
voorgesprek en nagesprek 

 voor- en nagesprek

• Bij woordgroepen kun je een woord 
weglaten. 
grote kinderen en kleine kinderen 

 grote en kleine kinderen 

• Bij samengestelde zinnen kun je een 
of meer zinsdelen weglaten.
Ik eet een appel en ik eet een banaan. 

 Ik eet een appel en een banaan.
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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 a  Welke manieren van reageren zie je in de afbeelding? 
Kijk naar de cijfers.
Kies uit:  overgevoelig    koelbloedig    gelaten  

 Doe het zo: ¡ !"#$%&'

b  Welke woorden uit de instapkaart passen bij de letters?

a

12

3

b

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

desalniettemin
eigen haard is goud waard
op onbegrip stuiten
sjorren
tolereren
wezenlijk
zich verheffen

een manier van reageren

overgevoelig koelbloedig gelaten

bekrompen

weinig begrip 
voor andermans 
ideeën

ruimdenkend

veel begrip voor 
andermans 
ideeën
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Eerst proberen
Schrijf de zin over. Onderstreep het onderwerp rood, 
het lijdend voorwerp groen en omcirkel het 
meewerkend voorwerp geel. 
Let op: niet elke zin heeft alle zinsdelen.

1 De jongen gaf Xiang een harde duw.
 Doe het zo: 
 ¡ !" #$%&'( )*+ ,-.%/ 0'( 1234" 567.

2 Xiangs moeder speelde vroeger piano.
3 De meester geeft de klas een les.

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

1 Benoem het gekleurde zinsdeel. Kijk goed naar de vraag.

1 Seps klas organiseert een einde-van-groep-8-feest. 
 Wat organiseert Seps klas?
 Doe het zo: ¡ 89:4'%; <=>?@ABC
2 Daphne geeft iedereen een uitnodiging.
 Aan wie geeft Daphne een uitnodiging?
3 Alleen Sep wordt overgeslagen.
 Wie wordt overgeslagen?
4 Sep vraagt Karima uitleg.
 Wat vraagt Sep?
5 Karima durft Sep de waarheid niet te zeggen.
 Aan wie durft Karima de waarheid niet te zeggen?
6 Ze negeert zijn vraag liever.
 Wat negeert ze?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp in 
een zin vindt.

Dit moet je weten
•  Het onderwerp vind je door te 

vragen: wie (of wat) + gezegde?
•  Het lijdend voorwerp vind je door te 

vragen: wat (of wie) + gezegde + 
onderwerp?

•  Het meewerkend voorwerp vind je 
door te vragen: aan wie + gezegde + 
onderwerp (+ lijdend voorwerp)?

De miljonair schenkt het museum 
morgen een kunstwerk.
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Eerst proberen
Schrijf de juiste vorm van het werkwoord op. 

1 Een groep relschoppers … aan het demonstreren (zijn). 
 Doe het zo: ¡ !" 
2 De schaapskudde … de herder. (volgen)
3 De politici … feest in de Tweede Kamer. (vieren)

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

1 Kies de juiste vorm van de persoonsvorm.

1 De groep kinderen kijkt / kijken nieuwsgierig naar de nieuwe jongen.
 Doe het zo: ¡ #$%&'
2 De klas accepteert / accepteren de nieuwkomer snel.
3 Die drie oudsten neemt / nemen de nieuwe jongen mee op sleeptouw.
4 Een viertal meisjes vertelt / vertellen over de gebruiken in de klas.
5 Veel kinderen wilt / willen naast de nieuwe jongen zitten.
6 De groep heeft / hebben nog plaats voor twee nieuwe kinderen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat onderwerp en persoonsvorm 
in getal overeenstemmen, maar dat dit 
soms niet meteen duidelijk is.   

Dit moet je weten 
Het onderwerp en de persoonsvorm 
komen overeen in getal. Meestal zie je 
gelijk of het onderwerp enkelvoud of 
meervoud is, maar soms is het lastig. 
• Soms bestaat het onderwerp uit een 

woord dat in vorm enkelvoud is, maar 
in betekenis als meervoud overkomt. 

 De politie was al snel aanwezig. 

• Na hoeveelheidswoorden als aantal, 
groep, kudde, serie, rij, paar, stapel, 
troep gebruik je enkelvoud. 

 Een aantal kinderen was te laat. 

• Soms heb je niet door dat het woord 
meervoud is. 

  De musea hebben aangekondigd om 
samen te gaan werken. 

 Musea is het meervoud van museum.
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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:     heimelijk        onverholen        nederig     

 bescheiden    zelfbewust    uit de hoogte  

1 Bouchra treedt niet gauw op voorgrond. Ze is … .
 Doe het zo: ¡ !"#$%&'()*
2  De ober doet alles wat we vragen en durft ons 

daarbij niet aan te kijken. Hij gedraagt zich … .
3  Die tennisser heeft nooit een aardig woord 

voor zijn fans. Hij doet altijd … .
4  Mijn vader is goed in zijn werk en hij heeft veel 

zelfvertrouwen. Anderen vinden hem daarom … .
5  De politicus noemt op tv alle fouten van haar 

tegenstander. Haar kritiek op hem is … .
6  Frank steekt … een sigaret op, want hij mag 

niet roken van zijn ouders.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de frustratie
gelegen
hemel en aarde bewegen
in het bijzijn van
mechanisch
verkondigen
verregaand

 uit de hoogte
 zelfbewust
 bescheiden
nederig

heimelijk

in het geheim

onverholen

openlijk



22

woordenschat  |  thema  8  |  les  1

110

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 zin? Schrijf de letters op. 
Als je het goed doet, vormen alle letters achter elkaar het woord 
dat bij zin 6 hoort.
Kies uit:   i-m overgeleverd zijn aan    e-n-d drastisch   

   d-e opbeurend        e-r als de wiedeweerga   
 p-r vrijheid, blijheid 

1  Toen ik laatste werd bij de zwemwedstrijd, zei mijn trainer: 
‘Maar je was wel sneller dan de vorige keer!’

 Doe het zo: ¡ d – e
2  Ik mag helemaal zelf kiezen of ik vanmiddag ga zwemmen, 

skaten of gamen. 
3  Of ik na deze blunder nog opgesteld word, hangt af van het 

besluit van de trainer. 
4  Ik krijg geld van mijn oom en ren zo snel als ik kan naar de 

speelgoedwinkel. 
5  Om ervoor te zorgen dat ik mijn huiswerk maak, neemt mijn 

moeder een harde maatregel: ze pakt mijn spelcomputer af.
6  Het is prachtig weer, maar ik zit binnen met een enorme stapel 

huiswerk. 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als de wiedeweerga
drastisch
het embleem
de houtskool
overgeleverd zijn aan
van generatie op generatie
van heinde en verre
vrijheid, blijheid

deprimerend opbeurend

somber makend vrolijk makend

kleinschalig grootschalig

niet erg uitgebreid erg uitgebreid
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Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep de functiewoorden en zet 
erboven welke woordsoort het is. Gebruik de afkorting. 
Sla steeds een regel over.

1 De jongen brengt zijn zusjes naar hun school.
 Doe het zo: 

 !" #$" %& #$"
¡ '( )*+,-. /0-+12 345. 36789: ;<=> ?@..
2 Hij zwaait naar hen en draagt zijn houtskool naar de markt.
3 Zijn familie zit van generatie op generatie in de handel.

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

1  Tot welke woordsoort behoren de gekleurde woorden? 
Schrijf de afkorting op.

1  Het meisje Hap woont in een 
klein bergdorpje.

 Doe het zo: ¡ !" + %&
2 Dat dorpje ligt in het land Vietnam.
3 Hap is vaak moe, omdat ze na schooltijd hard moet werken.
4 Ze zorgt voor hun vee en sprokkelt hout om op te koken.
5  Hap doet haar huiswerk, hoewel ze moeilijk ziet bij 

een olielampje.
6  Haar ouders willen dat hun dochter een betere 

toekomst krijgt.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat functiewoorden zijn. 

Dit moet je weten
De functiewoorden verbinden de 
inhoudswoorden. Ze zorgen ervoor 
dat je de samenhang tussen de 
inhoudswoorden begrijpt.
Functiewoorden zijn:
• lidwoord (lw)
• voornaamwoord (vnw): persoonlijk, 

bezittelijk en aanwijzend
• voorzetsel (vz)
• voegwoord (vw)

 vnw vz vw vnw vnw
     
Ik ga op vakantie en ik pak mijn koffer.
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Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het citaat. 
Plaats dan de juiste leestekens en eventueel hoofdletters.

1 Ik heb je gewaarschuwd zei hij.
 Doe het zo: ¡ ‘!" #$% &' ()*+,-./01*2,’ .
2 Hoor eens even zei de jongen dat doe ik niet.
3 Haar moeder zei kom op tijd thuis!

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

1  In welk citaat staan de leestekens op de juiste plaats? 
Kies uit a of b.
Doe het zo: ¡ a

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je leestekens plaatst in zinnen 
met directe rede.  

Dit moet je weten
 In de directe rede staat wat letterlijk 
gezegd wordt tussen aanhalingstekens.
–  ‘Daarom kom ik met een voorstel,’ zei 

Lubna.
–  Lubna zei: ‘Daarom kom ik met een 

voorstel.’

Als dat wat letterlijk wordt gezegd, wordt 
onderbroken, staan de verschillende 
stukjes tussen aanhalingstekens.
•  Als de komma bij de letterlijke tekst 

hoort, schrijf je de komma voor het 
aanhalingsteken.

 –  ‘Ja maar,’ zei ze, ‘daarom kom ik 
met een voorstel.’ 

•  Als de komma niet bij de letterlijke 
tekst hoort, schrijf je de komma na het 
aanhalingsteken.

 –  ‘Daarom’, zei Lubna, ‘kom ik met 
een voorstel.’

Als binnen het citaat een uitroepteken of 
vraagteken staat, komt er geen extra 
komma meer. 
–  ‘Wie komt er met een voorstel?’ vroeg 

Lubna.
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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:   van ondergeschikt belang    wellicht   

   te pas en te onpas        de functie    

1

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

… zou zich in zijn graf omdraaien
de functie
iets op touw zetten
klaarblijkelijk
te pas en te onpas
wellicht

de basisbehoefte

de 
geborgenheid

de 
waardering

de 
ontplooiing

van cruciaal 
belang

heel belangrijk

van ondergeschikt 
belang

minder belangrijk
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Eerst proberen
Verander de bedrijvende zin in een lijdende zin.
Let op: zorg ervoor dat de tijd van de persoonsvorm 
hetzelfde blijft.

1 Haar zus ontving elke week een tijdschrift. 
 Doe het zo: 
 ¡  !"# $%&'()*+,-. /012 3456 /789 :;<= 

>?@= ABC DEFGHIJ"#. 
2 Mijn moeder stopt het geld in de collectebus.
3 Wout schreef een lange brief.

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

1 Verander de bedrijvende zin in een lijdende zin.
Let op: zorg ervoor dat de tijd van de persoonsvorm 
hetzelfde blijft. 

1 David zoekt goud.
 Doe het zo: 
 ¡ KLM2 N<1O. :;<= PHQR2 S0TU)*..

2 David gebruikt een zware staaf.
3 Een man roept David.
4 De man geeft een boek. 
5 De leerkracht geeft les.
6 De leerkracht schetst een betere toekomst.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je bedrijvende zinnen omzet in 
lijdende zinnen. 

Dit moet je weten
• Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In een 

bedrijvende zin is het onderwerp actief: het 
voert de handeling van het gezegde uit. In een 
lijdende zin is dit niet zo.

Tegenwoordige tijd Verleden tijd
Bedrijvend:
Ibrahim kopt de bal. Ibrahim kopte de bal.

Lijdend:
De bal wordt gekopt 
door Ibrahim.

De bal werd gekopt 
door Ibrahim.

• Je maakt van een bedrijvende zin een lijdende 
zin door van de persoonsvorm een voltooid 
deelwoord te maken en het hulpwerkwoord 
worden te gebruiken. 

Tegenwoordige tijd Verleden tijd
kopt  wordt gekopt kopte  werd gekopt

• Het lijdend voorwerp van de bedrijvende zin 
wordt het onderwerp in de lijdende zin. 

 de bal  de bal

• Het onderwerp van de bedrijvende zin komt 
achter door te staan in de lijdende zin. 

 Ibrahim  door Ibrahim
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Eerst proberen
Verbeter de fout. Schrijf het nummer van de taalfout 
(zie de instapkaart) er tussen haakjes achter.

1 David wil minder graag in de mijn werken als zijn oom.
 Doe het zo: ¡ !"#  $%& (3)
2  ‘Waarom heb je nooit iets van jou leven gemaakt?’ 

vraagt hij.
3  Gelukkig weten hun niet wat David allemaal in 

zijn dagboek neerpent.

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

1 Kies het goede woord en schrijf dat op.
Doe het zo: ¡ '(

Geachte minister,

1  Ik zou graag even u / uw aandacht willen voor het 
volgende:

2  Me / Mijn beste vriend Walid moet met zijn ouders 
het land uit.

3  Walid woont net zo lang in Nederland als / dan ik.
4  Zij / Hun woonden hier al toen Walid werd geboren.
5  Waarom vindt u hem minder belangrijk als / dan 

andere kinderen?
6  Wat moeten Walid, ze / zijn zusje en zijn ouders 

nou in Somalië?

Hoogachtend,
Teus

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de drie meest gemaakte 
taalfouten kunt vermijden.

Dit moet je weten
1  Hun kan nooit onderwerp van de zin zijn.
 Fout: Hun hebben dat gedaan.
 Goed: Zij hebben dat gedaan.

2  Een persoonlijk voornaamwoord mag niet 
als bezittelijk voornaamwoord worden 
gebruikt.

 Fout: Hij heeft me fiets gemaakt.
 Goed: Hij heeft mijn fiets gemaakt.

3  Als en dan worden vaak door elkaar 
gebruikt. 

  Je gebruikt dan bij een vergelijking 
waarbij het gaat om een verschil, en als 
bij een overeenkomst.

 Fout: Hij is groter als ik.
 Goed: Hij is groter dan ik. 
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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 Is het argument steekhoudend (A) of ondeugdelijk (B)?

1  Meisjes kunnen in Burkina Faso niet naar school, 
want ze moeten op hun broertjes en zusjes passen.

 Doe het zo: ¡ B
2  De regering moet meer geld geven aan het onderwijs, 

omdat kinderen de toekomst zijn.
3  Het is goed dat kinderen ontbijt op school krijgen, 

want dan eten ze tenminste netjes. 
4  Kinderarbeid moet worden afgeschaft, omdat kinderen 

moeten spelen en leren.
5  Leren lezen is belangrijk, want hierdoor kun je boeken 

begrijpen en word je dus slimmer.
6  Corruptie is goed, omdat iedereen wel wat extra geld wil.

2 a Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  investeren    op touw zetten    systematisch    een beurs  

 Doe het zo: ¡ !" #$%& '()*+,

Joske en Casper willen een project 1 … in Burkina Faso. Daarvoor hebben ze 2 … aangevraagd bij 
de regering. Hun plan is om te 3 … in een restaurant met een moestuin. De planten uit die tuin 
kunnen weer gebruikt worden in het restaurant. Ook zijn ze 4 … te werk gegaan met hun weblog. 
Daarop is voor de mensen in Nederland stap voor stap te volgen hoe ze de zaken aanpakken. 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de beurs
de gaarkeuken
het gewas
investeren
krakkemikkig
roeien met de riemen die je hebt
systematisch

een probleem in ontwikkelingslanden

het 
analfabetisme

het 
schoolverzuim

de corruptie

een ondeugdelijk 
argument

een slecht 
argument

een steekhoudend 
argument

een goed 
argument
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Wat doe je als je in een zin een onbekend woord tegenkomt?
Onbekend  w

oord

Lees door.Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?  

Lees door.Begrijp je de tekst ook zonder 
dat je de betekenis van het 
woord weet?

Lees door.Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?

Lees door.
Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?

Zoek het woord op in het woordenboek.  
Heb je de betekenis? Zet die in de zin. 
Klopt de zin? Is het logisch?

Zoek het woord op in het woordenboek.  

Stap  5

Bekijk of je de betekenis kent van delen van 
het woord. Bijvoorbeeld bij een samenstelling 
of een woord met een voor- of achtervoegsel.

Stap  3

Lees door.

Stap  1

Bekijk de omgeving van het woord.                                                        
Lees de zin ervoor of erna of probeer te 
raden waarmee het woord te maken heeft.

Stap  2

Vraag je klasgenoten of je leerkracht naar 
de betekenis van het woord.

Stap  4

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

                                                 

Bijvoorbeeld bij een samenstelling 

Stappenplan


