
Thema 1
SOS, school op stelten



Donderwolk of zonnestraal

Dit kan ik al!
■ Ik kan de gespreksregels toepassen.

Gespreksregels

Wat is jouw mening?

■ Lees de stellingen voor jezelf.
■ Ga je akkoord of niet akkoord met deze stelling? Omkring.  
■ Noteer minstens één argument om jouw mening te staven.

1 Les krijgen van een meester is leuker dan les krijgen van een juffrouw. akkoord / niet akkoord

2 Een leerkracht moet niet gek doen. Het is beter dat hij streng is. akkoord / niet akkoord

3  Het is beter als mijn leerkracht dezelfde blijft van leerjaar 1 t.e.m. 6. akkoord / niet akkoord

4 Het enige leuke aan school is je vrienden weerzien. akkoord / niet akkoord

Waarop let ik tijdens het spreken? Waarop let ik tijdens het luisteren?

•  Ik neem actief deel aan het gesprek en 
toon betrokkenheid.

• Ik vraag beleefd het woord.
• Ik laat anderen uitspreken.
• Ik let op de beurtwissel.
• Ik let op de afgesproken tijd.
•  Ik stel vragen en durf doorvragen.
•  Ik kom op voor mijn mening.
•  Ik kan een gesprek afronden.
•  Ik kan verslag van een gesprek uitbrengen.

•  Ik toon mijn betrokkenheid. 
•  Ik let op de beurtwissel.
•  Ik let op de afgesproken tijd.
•  Ik let op de manier waarop de spreker 

iets zegt.
•  Ik let op de stemming van de spreker.
•  Ik kan beoordelen wat ik hoor.
•  Ik kan mijn mening geven.
•  Ik waardeer de inbreng van anderen.
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meerdere antwoorden mogelijk
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde de gespreksregels toepassen in een discussie.

• Ik leerde mijn mening goed argumenteren.

• Ik leerde kritisch nadenken over mijn eigen (veranderende) mening.

• Ik leerde respect tonen voor een ander zijn mening.

5  De speeltijden moeten langer duren zodat we meer 
 kunnen spelen met vrienden. akkoord / niet akkoord

  

  

6 Op school drinken we alleen water. Andere dranken zijn ongezond. akkoord / niet akkoord

  

  

Wat vindt de groep?

	■ Bespreek elke stelling in je groep.
	■ Is je mening veranderd na het groepsgesprek of niet? Omkring.

1 Les krijgen van een meester is leuker dan les krijgen 
 van een juffrouw. dezelfde mening / andere mening

2 Een leerkracht moet niet gek doen. 
 Het is beter dat hij streng is. dezelfde mening / andere mening

3 Het is beter als mijn leerkracht dezelfde blijft 
 van leerjaar 1 t.e.m. 6. dezelfde mening / andere mening

4 Het enige leuke aan school is je vrienden weerzien. dezelfde mening / andere mening

5 De speeltijden moeten langer duren zodat we meer 
 kunnen spelen met vrienden. dezelfde mening / andere mening

6 Op school drinken we alleen water. 
 Andere dranken zijn ongezond. dezelfde mening / andere mening

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SPREKEN

Ik ken het onderwerp en denk erover na.

TIJDENS HET SPREKEN

Ik kan mijn mening beargumenteren met persoonlijke accenten. 

Ik blijf bij het onderwerp.

2
meerdere antwoorden
mogelijk
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Welk dier ben jij?

Dit kan ik al!
■ Ik kan verschillende karaktereigenschappen benoemen.

Dieren met karakter

■ Doorstreep de karaktereigenschap die niet bij het dier past.

de anaconda

snel

gezellig

listig

opmerkzaam

de dolfijn

intelligent
beweeglijk

nieuwsgierig
humeurig

de egel

nachtelijk

opmerkzaam

snel

verdedigend

de bever

vindingrijk
sociaal
vlijtig

lui

Beestige vergelijkingen

Sommige dieren hebben zulke uitgesproken eigenschappen, dat we ze gebruiken in vergelijkingen.
■ Vervolledig de vergelijkingen door de dieren te linken met hun juiste eigenschap.

Tip!
Je kunt de vergelijkingen ook opzoeken op het internet als
je niet helemaal zeker bent.

1
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zo fier als een beer zo bang als een haas

zo sluw als een  muis zo blind als een aal

zo sterk als een pauw zo glad als een mol

zo stil als een kat zo nijdig als een spin

zo vals als een vos zo snel als een wezel

Welk dier ben ik?

■ Beantwoord de vragen.
■ Omkring een van de antwoorden.

Wat zijn jouw goede en minder goede karaktereigenschappen?

Welk dier uit oefening 1 en 2 past het best bij jou? 

Dat is je totem.

Welk dier koos een klasgenoot (naam: ) voor jou?

Komt dat overeen met wat je zelf dacht? Ja / nee.

eigen antwoord bv. lief voor anderen, vrolijk.

eigen antwoord bv. Ik kan niet tegen mijn verlies.

eigen antwoord bv. de vos.

eigen antwoord

eigen antwoord bv. de mol.

eigen antwoord

Totem = dier of voorwerp uit de natuur waarvan de eigenschappen sterk 
overeenkomen met de eigenschappen van de persoon die deze totem krijgt. 

3
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Mijn totemkaart

■ Ontwerp je eigen totemkaart.
■ Gebruik de informatie uit oefeningen 1-3 om je totemkaart in te vullen. 
■ Vul aan met een aantal weetjes over jezelf. 
■ Maak een tekening of zoek een afbeelding van jouw eigen totemdier.

Deze totemkaart is van 

Het dier dat het best bij mij past (mijn totem) is een 

Welke gelijkenissen heb ik met dit dier? 

Geef één goede en één minder goede karaktereigenschap over jezelf.

Wat moeten je klasgenoten nog meer over jou weten? 

Weetje: 

eigen antwoord

eigen antwoord bv. de muis.

eigen antwoord bv. Ik kan goed stil

werken.

eigen antwoord bv. Ik kan stil werken.

eigen antwoord bv. Ik word snel boos.

eigen antwoord

eigen antwoord

4
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde gelezen informatie verbinden met mijn eigen persoonlijkheid en daarover schrijven.

• Ik leerde een identiteitskaart over mezelf invullen op basis van mijn specifieke 
 karaktereigenschappen.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SCHRIJVEN

Ik weet waarover ik ga schrijven.

Ik verzamel verschillende ideeën.

TIJDENS HET SCHRIJVEN

Ik leg persoonlijke accenten.

Ik let op hoe ik schrijf.
– Ik schrijf verzorgd.

– Ik schrijf zonder fouten.

– Ik schrijf in zinnen. 

NA HET SCHRIJVEN

Ik denk na over wat goed ging en wat beter kan.
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Gevoelige gedichten

Dit kan ik al!
■ Ik kan gevoelens afleiden uit een tekst.

Leesmaatje
VOOR TIJDENS NA

Ik kijk naar de lay-out. 

Ik lees de titel(s) en 
de kopjes.

Ik denk na. 

Ik denk aan wat ik al weet.

Ik denk terug aan de tekst.

Ik vertel.

VOORSPELLEN BEOORDELEN

Ik maak een prent of een 
fi lm in mijn hoofd.

VISUALISEREN

Na elke alinea denk ik na.

VERBINDEN

Ik denk na over de 
hoofdgedachte. 

Wie? Wat? Waar?
Wanneer? Waarom? Hoe?

SAMENVATTEN

Ik lees ook wat er niet 
letterlijk staat.

AFLEIDEN

Ik vraag me af of ik begrijp
wat ik lees.
• Begrijp ik de tekst?
• Begrijp ik de belangrijke 

woorden?

VRAGEN STELLEN

LES
3
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde gevoelens afl eiden uit een gedicht.

• Ik leerde praten over gevoelens.

Ik zoek een gevoel

■ Kies je favoriete gedicht.

 Mijn favoriete gedicht is nummer .

■ Lees het voor.
■ Overleg met je buur. Omkring de gevoelens die passen bij dit gedicht. eigen antwoord

bang  bezorgd  onzeker  blij

opgelucht  enthousiast geïrriteerd geërgerd

fier hoopvol vrolijk ontspannen

teleurgesteld boos kwaad gerustgesteld

onrustig eenzaam ongeduldig verlangend

■ Uit welk stukje tekst kun je deze gevoelens afleiden?

■ Verandert de stemming of het gevoel van de persoon in de loop van de tekst?

 Ja / nee eigen antwoord

■ Ja? Toon dat aan met een of meer zinnen uit je gedicht.

■  3

■  3

1

eigen antwoord

meerdere antwoorden mogelijk

meerdere antwoorden mogelijk
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Dit kan ik al!
■ Ik kan zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en 

lidwoorden herkennen.

Het bijvoeglijk naamwoord

• zegt hoe het zelfstandig naamwoord is;
• kun je gebruiken om een zin of tekst rijker te maken;
• staat net voor het zelfstandig naamwoord, maar kan ook verderop in de zin staan.

Voorbeeld: Wat een griezelige film. Sommige hobby’s zijn gevaarlijk. 
             Hoe is de film? p griezelig Hoe zijn de hobby’s? p gevaarlijk

• kan een deel van een woordgroep (= opeenvolging van woorden die bij elkaar horen) zijn.

Voorbeeld: het frisse water de kleine, lieve zeemeermin
   lw    bn      zn lw    bn        bn         zn 

• Je kunt de trappen van vergelijking toepassen. Ze geven een gradatie aan.

 regelmatig onregelmatig

Wie is het?

■ Luister aandachtig en omkring de naam van het beschreven meisje. Meisje 1 in het blauw, 
meisje 2 in het groen.

 Karolien Hanne Jasmina Lies Janse

warm
warmer

warmst

+ er
+ st goed

beter
best

1

Bijgevoegd staat leuk(er)LES
4
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Ken jij het verschil?

■ Kleur de vakjes met de lidwoorden (lw) blauw, de bijvoeglijke naamwoorden (bn) geel en de 
zelfstandige naamwoorden (zn) groen.

schoolagenda

ezel

liniaal

grote

nieuwe

de 

burgemeester

het

vriendelijke 

spannendste

persoonlijke 

een 
hondje 

moeilijke

schoolagenda liniaal

ezel

burgemeester

hondje 

de het

een 

nieuwe

spannendste

vriendelijke persoonlijke 

moeilijke
grote

Raadsels uit de dierentuin

■ Bekijk de foto. Los de raadsels op.
■ Duid de bijvoeglijke naamwoorden in het geel aan.

Ik heb een zachte vacht. Ik heb een witte soortgenoot. Ik houd niet van de koude zee.

Ik ben .

De kwast van mijn staart bestaat uit lange, dikke haren. Ik heb een ruwe huid.
Ik heb lange wimpers. Om af te koelen, wapper ik met mijn grote oren.

Ik ben .

Ik heb een enorm hart. Ik kan harde trappen geven met mijn lange poten. 
Zo kan ik zelfs een gevaarlijke leeuw doden. Ik ben het hoogste landdier ter wereld. 

Ik ben .

2

3

de bruine beer / een bruine beer

de olifant / een olifant

de giraf / een giraf
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In gevangenschap of in het wild

	■ Bekijk de twee foto’s.
	■ Maak nu zelf woordgroepen die passen bij de foto’s. Noteer ze op de schrijflijnen.

   

 lw bn zn

   

 lw bn zn

de droeve olifant

de gekrulde slurf

   

 lw bn zn

   

 lw bn zn

de vrolijke olifant

het frisse water

in gevangenschap in het wild

De knotsgekke meester

	■ Maak de zinnen grappig door bijvoeglijke naamwoorden toe te voegen.
	■ Lees nadien voor aan je buur. 
	■ Vindt je buur de tekst nog niet grappig? Pas dan de bijvoeglijke naamwoorden aan.

Wat een  dag vandaag. We gingen met onze  

klas naar de dierentuin. De  bus stond al klaar. Ik zat naast mijn 

 vriendin. In de dierentuin zagen we  

dieren. Plots was onze  meester verdwenen. Tijdens de 

 voorstelling van de papegaaien, schrok de  

presentator. We hoorden plots een  muziekje. Het was onze meester 

met zijn  gitaar. Hij speelde ons  klaslied. 

Onze  meester was nu een  meester, 

maar die  uitstap vergeten we nooit.

 ■  4

 ■  4

4

meerdere antwoorden mogelijk

5

meerdere antwoorden mogelijk, bv.
gekke uitbundige

verroeste

beste wilde

knotsgekke

saaie eentonige

bekend

oude coole

hippe muzikale

beestige
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde dat bijvoeglijke naamwoorden een zin of tekst rijker kunnen maken.

• Ik leerde bijvoeglijke naamwoorden herkennen en gebruiken.

Van woordgroepen naar zinnen

■ Kijk naar de foto van het konijn.
■ Maak twee passende zinnen en gebruik zo veel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden.

1

2

Jongleren met woorden

■ Onderstreep elk zelfstandig naamwoord in de zin met groen, elk bijvoeglijk naamwoord met 
geel, elk lidwoord met blauw. 

■ Verbind met een pijl elk bijvoeglijk naamwoord met het zelfstandig naamwoord waarover het 
iets zegt.

Voorbeeld: In de gezellige winkel loopt een mooie jongen met zijn vader. 

1 Daar komen de lieve kinderen van onze toffe klas aangelopen. 

2 Wij vormen samen een fijne groep. 

3 Iedereen heeft zijn specifieke karakter.

4 Dat heeft op onze grappige meester een bijzonder effect.

6

meerdere antwoorden mogelijk

Het schattige konijntje met de bruine vacht rust even uit.

Het lieve konijntje heeft korte poten en kleine oren.

7
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Je bent wie je bent!

Dit kan ik al!
■ Ik kan mij bewust concentreren tijdens een beluisterde boodschap.

Luistermaatje 

VOOR TIJDENS NA

Ik kijk.

Ik luister naar de titel(s).

Ik denk na.

Ik denk aan wat ik al weet.

Ik denk terug.

Ik vertel.

VOORSPELLEN BEOORDELEN

Ik luister aandachtig en 
maak een prent of een fi lm 
in mijn hoofd.

VISUALISEREN

Na elk stukje denk ik na.

VERBINDEN

Ik denk na over de 
hoofdgedachte.

SAMENVATTEN

Ik luister ook naar wat er 
niet letterlijk wordt gezegd.

AFLEIDEN

Ik vraag me af of ik begrijp 
wat ik hoor.
• Begrijp ik de tekst?
• Begrijp ik de belangrijke 

woorden?

VRAGEN STELLEN

LES
5
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Mark Tijsmans’ weblog1

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde sleutelwoorden noteren tijdens het luisteren. 

Het geheim van te veel torens

De boeken over Tante Geola

De Taalkanjerverhalen

Bijzondere jeugdzorg

Lerarenopleiding

Conservatorium

De Gaston Berghmansshow

Flikken

De Kotmadam

eigen antwoordPeter Pan / De Passie

Camelot / Mama Mia

Romeo en Julia
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Weeroefeningen

Les 3

■ Lees het gedicht.
■ Welke gevoelens kun je afleiden uit het gedicht? Kruis twee gevoelens aan.

Iedereen loopt blij rond.

’t Is alsof elk kind al een vriendje vond.

Maar ik sta hier alleen,

kijk stilletjes om me heen.

Wat zal het worden?

Geen idee!

Ik ben nieuw.

Voel je met me mee?

(Liliane Roels)

 geschrokken

 zelfverzekerd

 boos

 nerveus

 rustig

 eenzaam

 ontspannen

 vrolijk

■ Uit welke zinnen in het gedicht kun je deze gevoelens afleiden?
■ Noteer per gevoel een voorbeeld.

Gevoel 1 =   = 

Gevoel 2 =   = 

■ 3.1

1

×

×

nerveus Wat zal het worden? Geen idee!

eenzaam Maar ik sta hier alleen, kijk stilletjes om me heen.

18



Les 4

	■ Noteer de woorden in de passende kolom.

applaus – lenige – zaal – volle – een – juichende – talent – verlichting – de – grote –  
acrobaat – het – luidste – gekleurde – publiek 

lidwoorden bijvoeglijke naamwoorden zelfstandige naamwoorden

	■ Kijk naar de foto.
	■ Maak met de woorden uit de vorige oefening zelf drie woordgroepen die bestaan uit een 

lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Woordgroep 1:  

Woordgroep 2:  

Woordgroep 3:  

7

 ■ 4.1

de

het

een

lenige

volle

juichende

grote

luidste

gekleurde

applaus

zaal

talent

verlichting

acrobaat

publiek

 ■ 4.2

7
meerdere antwoorden mogelijk

de volle zaal

de lenige acrobaat

een luid applaus
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Meeroefeningen

Les 3

■ Lees het gedicht.
■ Welke gevoelens kun je afleiden uit het gedicht? Kruis twee gevoelens aan.
■ Noteer zelf nog een passend gevoel bij de tekst.

62 leuke dagen
Alles doen wat ik maar wil
altijd wel toestemming vragen
maar geen strenge dwang of dril.

Lezen, spelen, vrienden opzoeken
ik weet altijd best wat te doen.
Zwemmen, kamperen, afgedragen broeken
vissen met een oude schoen.

’t Zal weer even wennen worden
op de eerste dag op school.
Zullen al mijn vrienden komen?
Wordt de meester mijn idool?

(Liliane Roels)

 vastberaden

 geamuseerd

 geïrriteerd

 hulpeloos

 verrast

 teruggetrokken

 onzeker

 verbaasd

■ Uit welke zinnen in het gedicht kun je deze gevoelens afleiden?
■ Noteer per gevoel een voorbeeld.

Gevoel 1 =   = 

Gevoel 2 =    = 

= 

■ 3.1

1

×

×

×

geamuseerd Alles doen wat ik maar wil.

onzeker Zullen al mijn vrienden komen? 

Wordt de meester mijn idool?Wordt de meester mijn idool?
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Les 4

■ Herlees het verhaal uit les 1 over meester Wibus K. in het taalboek.
■ Vul de vervolgtekst aan met bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden 

zodat je een mooi verhaal krijgt. 

Nadat we met de meester in de  waren toegekomen, begon hij 

zichzelf voor te stellen. Met een fijn  vertelde Karinus dat hij naar 

dit  dorp verhuisd was omdat de 

in de stad te veel was geworden voor hem en zijn  familie. 

Hij had een  en twee 

. Nu woonden ze in een  woning 

aan de rand van het . De meester hield van lange 

, maar had een hekel aan 

en . Verder keek hij graag naar 

televisieprogramma’s over dieren. Hij was  op zijn instrument 

en beloofde ons weldra te trakteren op een   concertje. 

Hij zou ons ook wegwijs maken tijdens de  dagen op 

deze  school.

■ Maak reclame voor je school: waarom moet iedereen jouw juf of meester 
in de klas hebben?

■ Maak je tekst rijk met zo veel mogelijk passende bijvoeglijke naamwoorden.

7

■ 4.1

meerdere antwoorden mogelijk

klas

stemmetje

fantastische vervuiling

volledige

kat grote

honden grote

centrum

fietstochten spaghetti

frieten grappige

verzot

prachtig

eerste

griezelige

■ 4.2

7

eigen antwoord Bv. Mijn juf vertelt de leukste

mopjes, mijn meester kan vertellen met heel

grappige stemmetjes.
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Brieven aan Mark

Dit kan ik al!
■ Ik kan vertellen waarom ik iets schrijf.
■ Ik kan rekening houden met de lezer wanneer ik informatie 

verzamel.
■ Ik kan brieven schrijven om een persoonlijke boodschap of belevenis over te brengen.
■ Ik kan mijn boodschap zo precies en nauwkeurig mogelijk formuleren.

Schrijfmaatje

Ik denk na. 

Ik verzamel.
•  Ik raadpleeg verschillende 

bronnen.
• Ik verzamel verschillende 

ideeën.

Ik selecteer.
•  Ik denk aan mijn 

schrijfdoel.
•  Ik denk aan de ontvanger.
• Ik let op hoofd- en 

bijzaken.
• Ik let op feiten en 

meningen.

Ik orden.
• Ik kies hoe ik het wil 

voorstellen.
• Ik maak een schema.

Wat schrijf ik?  
• Ik leg persoonlijke 

accenten.
• Ik schrijf de tekst uit en 

gebruik mijn schema.
• Ik blijf bij het onderwerp.

Hoe schrijf ik?
• Ik denk aan de 

aandachtspunten.

Ik kijk na.

Ik denk terug aan mijn 
schrijftaak.

VOOR TIJDENS NA

NADENKEN SCHRIJVEN abc

BEOORDELEN

LES
6
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Een formele brief

■ Lees de formele brief.
■ Noteer de woorden uit het kader op de juiste plaats bij de formele brief.

het midden – de inleiding – het slot – de aanspreking – de afsluiting

Diederik Maes  15/10/2019
Ros Beiaardstraat 1
9200 Dendermonde

De heer burgemeester
Zwijvickeweg 17
9200 Dendermonde

Dendermonde

Aanvraag voetbalterrein

Geachte heer burgemeester,

Mijn naam is Diederik Maes en ik zit in het zesde leerjaar van basisschool 
De Sprankel in uw stad.

Mijn vrienden en ik spelen graag voetbal in onze straat en dat vormt een 
probleem. We moeten ofwel voortdurend stoppen omdat er een auto 
passeert, ofwel vliegt onze bal in de tuin van de buren. Er is ook al eens 
een bal door het raam van de buren gegaan.

Kunt u ons daarom geen klein voetbalplein in onze buurt bezorgen, zodat 
we veilig kunnen voetballen? 
Onze ouders willen graag een buurtfeest geven om de voetbaldoelen te 
sponsoren.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Diederik Maes

abc abc abc

1

Geachte heer burgemeester,Geachte heer burgemeester,

Mijn naam is Diederik Maes en ik zit in het zesde leerjaar van basisschool 
De Sprankel in uw stad.

passeert, ofwel vliegt onze bal in de tuin van de buren. Er is ook al eens 
een bal door het raam van de buren gegaan.

Kunt u ons daarom geen klein voetbalplein in onze buurt bezorgen, zodat 

Onze ouders willen graag een buurtfeest geven om de voetbaldoelen te 
sponsoren.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

de aanspreking

de inleiding

het midden

het slot

de afsluiting
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Mijn brief aan Mark Tijsmans

	■ Schrijf jouw brief aan Mark Tijsmans. 
	■ Houd rekening met de schrijftips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abc

2
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een formele brief schrijven naar een ontvanger die ik niet persoonlijk ken. 

Ik denk na over mijn brief

■ Lees je brief aan Mark Tijsmans.
■ Vul de kijkwijzer aan voor jezelf.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SCHRIJVEN

Ik weet waarover ik ga schrijven.

Ik hou rekening met het teksttype.

Ik weet wie de ontvanger is.

TIJDENS HET SCHRIJVEN

Ik let op hoe ik schrijf:
– ik schrijf een begin, een midden en een slot. 

– ik schrijf verzorgd.

– ik hou rekening met de ontvanger.

NA HET SCHRIJVEN

Ik verzorg mijn werk.

3
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Zin of geen zin

Dit kan ik al!
■ Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm aanduiden in een zin.

Zinnen onderzoeken

De persoonsvorm (pv)
• De persoonsvorm is steeds een werkwoord.
• Je vindt de persoonsvorm door de ja-neevraag te stellen. 
• De pv komt dan vooraan in de zin.

Voorbeeld:  Lezen Ella en Mo een leuk boek in de klas? p pv = lezen

Het onderwerp (ond)
• Je vindt het onderwerp door deze vraag te stellen: wie of wat + persoonsvorm?
• Het onderwerp komt op de tweede plaats in de ja-neevraag.

Voorbeeld: De zussen fietsen op straat.
    Fietsen de zussen op straat?
                Wie fietsen? p ond = de zussen

De rest van de zin onderzoeken
 Wat gebeurt er met het onderwerp, wat doet of is het onderwerp? 

   Je zoekt werkwoorden. Dat kan de persoonsvorm zijn, maar er kunnen ook andere 
werkwoorden in de zin staan.

 Wie of wat doet ook mee in de zin? (andere personen, dieren of dingen)

 Waar, wanneer, hoe ... het gebeurt of gebeurde. (Dat kan meer dan een woord zijn.)

  Voorbeeld: Ella en Mo hebben gisteren  in de klas een leuk boek gelezen.
                       Wanneer? Waar? Wat?

Het onderwerp en de persoonsvorm

■ Omkring de persoonsvorm.
■ Onderstreep het onderwerp.

1 Jonas zuchtte diep toen hij door het raam keek.

2 De kinderen maken zelf een circus.

3 Misschien begint Jonas beter met van die zachte balletjes.

4 Weer een paar minuten later zat Jonas dus straf te schrijven.

 gisteren  in de klas een leuk boek  in de klas een leuk boek 

1
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Doen of zijn?

■ Lees de tekst over het circus.
■ Kleur de zinnen die zeggen wat het onderwerp doet groen.
■ Kleur de zinnen die zeggen wat het onderwerp is of wordt blauw.

Tip!
In een doe-zin lees je wat iets of iemand doet.
In een is-zin lees je hoe iets of iemand is.

Alvorens zelf een circus te starten, beslissen de leerlingen van het 

vijfde om naar een circus te gaan kijken. Gelukkig kwam het circus 

net aan. Vol enthousiasme en met veel energie betreden de kinderen 

de tent. Iedereen is onder de indruk van de acts. Jonas is vooral 

geïnteresseerd in de jongleeract. Zeker wanneer hij ziet dat de 

acrobaat niet zomaar kegels in de lucht houdt, maar wel brandende 

kegels …!

Bedenk nu zelf zinnen

■ Kijk naar de afbeelding.
■ Bedenk zelf drie doe-zinnen bij de afbeelding.
■ Gebruik in elke zin een ander onderwerp.

■ Kijk naar de afbeelding.
■ Bedenk zelf drie is-zinnen bij de afbeelding.
■ Gebruik in elke zin een ander onderwerp.

2

3

■  8

■  8

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Het publiek zit klaar op de tribune.

De spots schijnen op het podium.

De artiesten staan klaar achter het gordijn.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

De clown is er helemaal klaar voor.

Iedereen is welkom op deze voorstelling.

De vlagjes zijn felgekleurd.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde het onderwerp en de persoonsvorm in een zin aanduiden.

• Ik leerde aangeven of een zin zegt wat het onderwerp doet of wat het onderwerp is/wordt.

Wat het niet is of doet

De circusdirecteur heeft net een varken cadeau gekregen voor in zijn circus. Hij is er wel helemaal 
niet blij mee … Een varken, wat ben je daar nu mee?

■ Bedenk drie is-zinnen over wat of hoe een varken niet is.

■ Bedenk drie doe-zinnen over wat een varken niet doet.

Behoud het onderwerp

■ Maak van de doe-zin een is-zin.
■ Behoud het onderwerp.

Jonas maakt zijn strafwerk.

■ Maak van de is-zin een doe-zin.
■ Behoud het onderwerp.

Leen is heel boos op Jonas.

4

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Een varken is niet paars.

Een varken is niet lenig.

Een varken is niet handig.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Een varken springt niet door een hoepel.

Een varken loopt niet door vuur.

Een varken maakt geen tuimeling.

5

meerdere antwoorden mogelijk

bv. Jonas is bezorgd om zijn strafwerk.

meerdere antwoorden mogelijk

bv. Leen tierde voor de hele straat.
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Wat moet ik met deze woorden?

Dit kan ik al!
■ Ik kan de betekenis van woorden achterhalen.

Betekenis van een woord vinden

Ik begrijp een woord niet.
Ik vraag me af of het woord belangrijk is om de tekst te begrijpen.
• Neen? Ik lees verder.
• Ja? Ik kies uit deze oplossingen.

 Ik lees een stukje terug of verder.
  • Ik zoek een woord dat hetzelfde betekent.
  • Ik zoek een woord dat het tegengestelde betekent.
  • Ik zoek een omschrijving van het woord.

 Ik kijk naar de prenten.

 Ik kijk naar het woord. Misschien ken ik een stukje van het woord?

 Ik zoek het woord op in het woordenboek of op het internet.

 Ik denk na over het feit of ik het woord in een andere taal ken.

 Ik vraag om hulp.

Gebruik de context

■ Lees de tekst.
■ Leid de betekenis van de nonsenswoorden af uit de context. meerdere antwoorden mogelijk
■ Beantwoord de vragen.

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Wat een lange rij, 
denkt Mathieu, hier schuif ik niet aan. Terwijl papa 
aanschuift, glipt Mathieu weg. Achter de tent ziet hij een 
floekie met een leeuw. De  leeuw grimmelt wanneer hij 
Mathieu ziet. Maar Mathieu is niet onder de indruk. Hij 
sluipt zachtjes dichterbij en trekt aan de knoet van de 
leeuw. 

floekie: 

grimmelt: 

knoet: 

1

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Wat een lange rij, 
denkt Mathieu, hier schuif ik niet aan. Terwijl papa 
aanschuift, glipt Mathieu weg. Achter de tent ziet hij een 
floekie met een leeuw. De  leeuw grimmelt wanneer hij 
Mathieu ziet. Maar Mathieu is niet onder de indruk. Hij 
sluipt zachtjes dichterbij en trekt aan de knoet van de 
leeuw. 

leeuwentemmer

brult

staart
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• Voordelen van deze strategie.

• Nadelen van deze strategie.

• Wanneer zou je deze strategie gebruiken?

Gebruik je voorkennis

■ Lees de tekst.
■ Gebruik je voorkennis om de betekenis van de samenstellingen te achterhalen.
■ Beantwoord de vragen.

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Tijdens de show 
vliegen de circusartiesten van hot naar her over het podium. 
De ene truc na de andere wordt onthaald met luid applaus 
van het publiek. Mathieu is echt onder de indruk van de 
acrobaten op de trampoline. Die maken de ene salto na de 
andere. Mathieu mag er niet aan denken om dat zelf te 
moeten doen. Hij wordt er vast kotsmisselijk van. De 
directeur bekijkt het zelf ook allemaal vanaf een veilige 
afstand. Hij is wel apetrots op zijn artiesten.

circusartiesten: 

kotsmisselijk: 

apetrots: 

• Voordelen van deze strategie.

• Nadelen van deze strategie.

• Wanneer zou je deze strategie gebruiken?

eigen antwoord, bv. Het gaat snel.

eigen antwoord, bv. Je leidt de betekenis af, maar bent niet 100% zeker.

eigen antwoord, bv. Als je een lange tekst aan het lezen bent en het woord 

geen sleutelwoord is. Je kunt het woord begrijpen door de context in te zetten.

2

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Tijdens de show 
vliegen de circusartiesten van hot naar her over het podium. 
De ene truc na de andere wordt onthaald met luid applaus 
van het publiek. Mathieu is echt onder de indruk van de 
acrobaten op de trampoline. Die maken de ene salto na de 
andere. Mathieu mag er niet aan denken om dat zelf te 
moeten doen. Hij wordt er vast kotsmisselijk van. De 
directeur bekijkt het zelf ook allemaal vanaf een veilige 
afstand. Hij is wel apetrots op zijn artiesten.

artiesten die optreden in een circus

zo misselijk dat je ervan moet overgeven

heel erg trots

eigen antwoord, bv. Het gaat snel.

eigen antwoord, bv. Je leidt de betekenis af, maar bent niet 100% zeker.

eigen antwoord, bv. Als er in het woord een deel zit dat ik wel begrijp.
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Gebruik je kennis van andere talen

■ Lees de tekst.
■ Herken je het woord uit een andere taal? Wat betekent dat woord in die taal?
■ Gebruik wat je al weet om de betekenis van het woord te achterhalen.
■ Beantwoord de vragen.

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Ongeduldig zit 
Mathieu op zijn stoel te wachten tot de show begint. De 
show begint namelijk met een halfuur vertraging omdat de 
clown veel te laat is gearriveerd. Gelukkig is hij wel goed op 
dreef; zijn act is hilarisch! Hij haalt de ene grap na de andere 
uit met het publiek. Soms probeert hij wel eens boos te zijn, 
maar het is zo moeilijk om hem serieus te nemen … Op een 
bepaald moment is de clown toch zijn tekst vergeten, 
gelukkig is de souffleur daar om hem snel te helpen en 
hebben Mathieu en zijn papa niets gemerkt.

gearriveerd: 

iemand serieus nemen: 

souffleur: 

• Voordelen van deze strategie.

• Nadelen van deze strategie.

• Wanneer zou je deze strategie gebruiken?

3

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Ongeduldig zit 
Mathieu op zijn stoel te wachten tot de show begint. De 
show begint namelijk met een halfuur vertraging omdat de 
clown veel te laat is gearriveerd. Gelukkig is hij wel goed op 
dreef; zijn act is hilarisch! Hij haalt de ene grap na de andere 
uit met het publiek. Soms probeert hij wel eens boos te zijn, 
maar het is zo moeilijk om hem serieus te nemen … Op een 
bepaald moment is de clown toch zijn tekst vergeten, 
gelukkig is de souffleur daar om hem snel te helpen en 
hebben Mathieu en zijn papa niets gemerkt.

aangekomen (arriver = aankomen)

ernstig nemen (sérieux = ernstig)

voorzegger (souffler = fluisteren)

eigen antwoord, bv. Het gaat snel.

eigen antwoord, bv. Als je geen andere talen machtig bent of als je de foute vertaling 

aan het woord koppelt, is de betekenis verkeerd.

eigen antwoord, bv. Als je zeker bent dat je dit woord uit een andere taal kent en de 

betekenis klopt in de context van de tekst.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde de betekenis van een woord dat ik niet begrijp achterhalen.

Gebruik een woordenboek of het internet

■ Lees de tekst.
■ Zoek de betekenis van de woorden op in een woordenboek of op het internet.
■ Beantwoord de vragen.

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Zoals gewoonlijk zijn 
ze veel te vroeg aanwezig. Ze zijn zelfs zo vroeg dat de zaal 
nog niet helemaal klaar staat. De werkmannen zijn nog 
volop bezig om de attributen klaar te zetten. Gelukkig 
mogen papa en Mathieu wel al plaatsnemen op de tribune. 
De show begint op tijd en Mathieu is helemaal in de wolken. 
Vooral de act op de trapeze maakt veel indruk.

attribuut: 

tribune: 

trapeze: 

• Voordelen van deze strategie.

• Nadelen van deze strategie.

• Wanneer zou je deze strategie gebruiken?

4

Papa en Mathieu gaan naar het circus. Zoals gewoonlijk zijn 
ze veel te vroeg aanwezig. Ze zijn zelfs zo vroeg dat de zaal 
nog niet helemaal klaar staat. De werkmannen zijn nog 
volop bezig om de attributen klaar te zetten. Gelukkig 
mogen papa en Mathieu wel al plaatsnemen op de tribune. 
De show begint op tijd en Mathieu is helemaal in de wolken. 
Vooral de act op de trapeze maakt veel indruk.

benodigdheden; gereedschap

oplopende rij zitplaatsen voor publiek

zweefrek voor circusartiesten

eigen antwoord, bv. Je bent 100 % zeker dat je de juiste betekenis van het woord

te horen krijgt.

eigen antwoord, bv. Je gaat traag en de verklaring van de woorden is soms

moeilijk verwoord.

eigen antwoord, bv. Als het woord dat je niet begrijpt een sleutelwoord is en 

je belemmert om de tekst helemaal te begrijpen.
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Plezierlezen / vrij lezen

Dit kan ik al!
	■ Ik kan ervan genieten om in stilte te lezen in een boek.
	■ Ik kan respect tonen voor andere leerlingen door hen in stilte te laten lezen in een boek.

Doe de test!

	■ Lees de vragen en omkring het antwoord dat past bij jou.

1 Wat doe je op de achterbank in de auto tijdens een lange autorit?
 A.  Ik vraag mijn ouders het hemd van hun lijf over alles wat ik buiten zie.  

Welke rivier, wie staat op het standbeeld, wat is dat gebouw?
 B. Ik speel leuke spelletjes op een tablet.
 C. Ik dompel me onder in een leuk leesboek en vergeet helemaal dat ik in de auto zit.
 D. Ik amuseer me rot met grappen en grollen.
 E. Ik lees mijn nieuwste stripverhaal.

2 Je mag van je ouders even op YouTube. Wat ga je bekijken?
 A. Ik zoek informatie voor mijn spreekbeurt.
 B. Ik kijk naar een spannende detectiveserie.
 C. Ik zoek filmpjes van ufo’s en onverklaarbare verschijnselen.
 D. Ik kijk naar een optreden van mijn favoriete stand-upcomedian.
 E.  Ik zoek een filmpje met tips over hoe ik in mijn favoriete game sneller naar een volgende 

level kan.

3 Deze zomer mag je op droomreis vertrekken. Waar ga je naartoe?
 A. Ik ga naar Egypte en dompel me onder in de verhalen over farao’s.
 B. Ik ga op safari en leer daar alles over overleven en wilde dieren.
 C. Ik laat mijn ouders een reis boeken naar de maan. Ik kan er niet vroeg genoeg bij zijn.
 D. Ik ga naar elk pretpark dat er is in Europa. Kom maar op met die achtbanen!
 E. Ik ga elke dag naar de bioscoop.

4  Kijk naar de foto’s die op de covers staan van vijf verschillende boeken. Welk boek wil je 
graag lezen?

A B C D E

5 Over welke held wil je lezen in je boek?
 A. Mijn held is heel gewoon. Eigenlijk net zoals ik ben.
 B. Mijn held komt heel wat beproevingen tegen, maar overwint uiteindelijk alle tegenslagen.
 C. Mijn held is een vampier die elke nacht op zoek gaat naar bloed.
 D. Mijn held is grappig.
 E. Mijn held is een superman of -vrouw met speciale krachten.

1
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 6 In je favoriete boek beleef je avonturen met ...
 A. Romeinse soldaten, koningen en prinsessen.
 B. spionnen, slechteriken en helden.
 C. tovenaars, trollen en draken.
 D. oranje katten, gele juffen en groene oma’s.
 E. superhelden, dappere ridders en grappige dieren.

 7 Wie is je favoriete filmpersonage?
 A. Robin Hood
 B. James Bond
 C. Harry Potter
 D. Mark Vertongen
 E. Kuifje

 8 Als jij jouw slaapkamer zou mogen veranderen, hoe zou die er dan uitzien?
 A. Dan heb ik rondom mijn bed allemaal boekenkasten met honderden boeken.
 B.  Het behang is een bos en de meubels zouden van hout zijn. Net alsof ik buiten woon.
 C. Mijn slaapkamer is een onbekend land met vreemde planten en een oranje waterval.
 D. Ik zou behang met emoticons kiezen.
 E. Mijn slaapkamer zou heel veel vrolijke kleurtjes hebben.

 9 Mijn favoriete juf/meester ...
 A. weet veel over geschiedenis.
 B. kan heel goed spannende verhalen vertellen.
 C. verzint altijd weer leuke activiteiten.
 D. is supergrappig.
 E. kan heel goed tekenen.

10 Je bent het hoofdpersonage in je volgende boek. Wie wil je graag zijn?
 A een kruisvaarder uit de middeleeuwen
 B. een spion
 C. een wezen uit een andere dimensie
 D. een grappige kluns
 E. de buurman van Kiekeboe
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Ontdek je leesprofiel!

■ Tel hoeveel keer je A, B, C, D of E antwoordde.
■ Omkring de letter die je het vaakst antwoordde.
■ Ontdek en lees jouw leesprofiel.

Ik antwoordde:

 × A

 × B

 × C

 × D

 × E

Vooral A? Jij bent een echte curieuzeneus/weetjesfan!
• Je leest graag waargebeurde verhalen.
•  Je wil alles weten over dappere ridders in de middeleeuwen, 

vulkaanuitbarstingen in Pompeï, de Tweede Wereldoorlog, 
de werking van de technologie, het leven op aarde ...

•  Je wilt elke dag iets nieuws leren en deelt dat graag met anderen.
• Non-fictieboeken met heel veel feiten en weetjes vind je leuk.

Welke boeken passen bij je?
• geschiedenisboeken
• non-fictie
• vraag-antwoordboeken
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 Jij bent een echte curieuzeneus/weetjesfan!
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D Lees de tekst: ‘Rarifeiten’

Vooral B? Jij bent een echte avonturier!
•  Je wilt spannende boeken lezen waarbij je op het puntje 

van je stoel zit tot je de laatste pagina hebt gelezen.
•  Je laat je helemaal meeslepen in de spannende avonturen 

van het hoofdpersonage.
•  Als een echte Sherlock Holmes probeer je de dader 

te ontmaskeren.
• Ben jij ook zo avontuurlijk in het dagelijks leven?

Boeken die bij jou passen?
• detectives
• avonturenboeken
• boeken over ontdekkingsreizen
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D Lees de tekst: ‘Keverjongen’
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde mijn eigen leesvoorkeur kennen.

• Ik leerde om te genieten van een leesmoment.

Vooral C? Jij bent een echte dromer/fantast!
•  Je dompelt je helemaal onder in een fantasiewereld 

vol vreemde wezens die avonturen beleven.
•  Het maakt je niet zo heel veel uit wat voor boek je leest, 

als het maar fantasierijk is.
• Als het kon, schreef je je onmiddellijk in aan de toverschool.
•  Als je een boek leest, beleef je het alsof je zelf mee 

in het verhaal zit.

Boeken die bij jou passen?
• sciencefictionromans
•  fantasieverhalen over vampieren, tovenaars 

en andere vreemde wezens
• verhalen die zich afspelen in een wereld die niet echt bestaat
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17 Jij bent een echte dromer/fantast!
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D  Lees de tekst: 

‘Mijn vriend Crenshaw’

Vooral D? Je bent een echte komiek!
• Je hangt regelmatig de ‘komiek’ uit in de klas.
•  Je leest een boek pas als je beste vriend zegt dat het echt 

heel grappig is.
•  Je vergeet de tijd als je op het toilet de moppenkalender 

aan het lezen bent.
• Je bent er als eerste bij als er mopjes verteld worden.

Welke boeken passen bij je?
• grappige verhalen
• moppenboeken
• de boeken van Mark Tijsmans
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D Lees de tekst: ‘Onderweg’

Vooral E? Jij bent een echte beeldfanaat!
•  In de supermarkt lees je snel een strip terwijl je ouders 

boodschappen doen.
•  Je wacht in spanning op het vervolg van die spannende stripreeks.
•  Je leest liever een boek met veel foto’s en tekeningen. 

Al die lange teksten vind je maar saai.
•  Je vindt het heerlijk om zelf verhalen te verzinnen bij prenten 

of foto’s.

Welke boeken passen bij je?
• strips
• korte verhalen
• verhalen met veel foto’s en tekeningen

© 2016, Clavis Uitgeverij, Hasselt-Amsterdam-New 
York. De grootste ettertjes van de wereld van 
David Walliams, ISBN 9789044828726

D  Lees de tekst:

 ‘Groezelige Gertrude’

36



Weeroefeningen

Les 8

■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
■ Onderstreep in elke zin het onderwerp.

1 Jonas wil een goede indruk maken op Leen.

2 Leen ziet Jonas echter niet staan.

3 Ze is zelfs heel erg boos op hem.

4 Door hem zijn haar wandelende takken ontsnapt.

■ Maak zinnen met het onderwerp en de persoonsvorm die je krijgt.
■ Gebruik het Taalkanjerverhaal als inspiratie.

Onderwerp: De kinderen van het vijfde leerjaar

Persoonsvorm: verstoppen

Onderwerp: De wandelende takken van Leen

Persoonsvorm: lopen

Onderwerp: Jonas

Persoonsvorm: is

■ 8.1

8

■ 8.2

8 meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Bv. De kinderen van het vijfde leerjaar verstoppen zich achter het tentzeil.

Bv. De wandelende takken van Leen lopen geschrokken weg.

Bv. Jonas is verontwaardigd dat hij opnieuw straf krijgt.
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■ Omkring de persoonsvorm.
■ Onderstreep het onderwerp.
■ Omkring achter elke zin of het onderwerp iets doet of is/wordt.

Bv. Op één september schrijft Jonas straf. doet iets

  is/wordt iets

1 Hij wou zelf een circus oprichten met alle leerlingen van de klas.  doet iets

  is/wordt iets

2 Dat was natuurlijk niet gemakkelijk. doet iets

  is/wordt iets

3 Iedereen moest een nummertje inoefenen tegen één september. doet iets

  is/wordt iets

4 Zelf koos Jonas voor een jongleeract met kegels. doet iets

  is/wordt iets

5 Erg goed was hij daarin niet.  doet iets

  is/wordt iets

Om zich goed voor te bereiden op de circusact gaan Jonas en zijn vrienden naar het circus. 
Clown Pardoes zorgt voor een spetterend optreden.

■ Vul de zinnen aan met een passende persoonsvorm.
■ Kruis daarna de zinnen aan die vertellen wat de clown doet. 

De zinnen die vertellen hoe of wat de clown is, kruis je niet aan. 

 Deze grappige man  de beste clown uit het circus.

Hij  de arena binnen op een gekke motor.

Hij  het publiek toe door de megafoon.

 Hij  erg tevreden over de uitverkochte voorstelling.

Op het einde  alle mensen stevig in de handen. 

■ 8.3

8

■ 8.4

8

is

× rijdt

× spreekt

is

× klappen

 de arena binnen op een gekke motor.

 het publiek toe door de megafoon.

 erg tevreden over de uitverkochte voorstelling.

 alle mensen stevig in de handen. 
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Meeroefeningen

Les 8

■ Onderstreep in elke zin het onderwerp.
■ Omkring de persoonsvorm.
■ Kruis aan of het om een doe-zin of een is-zin gaat.

1 Jonas moest veel oefenen op de speelplaats.

×
Het onderwerp doet iets.
Er gebeurt iets met het onderwerp.

Het onderwerp is iets.
Het onderwerp wordt iets.

2 Dat verliep eerst zonder veel ongelukken.

×
Het onderwerp doet iets.
Er gebeurt iets met het onderwerp.

Het onderwerp is iets.
Het onderwerp wordt iets.

3 De ruiten vlogen even later aan diggelen door rondvliegende kegels.

×
Het onderwerp doet iets.
Er gebeurt iets met het onderwerp.

Het onderwerp is iets.
Het onderwerp wordt iets.

4 Jonas werd zo rood als een tomaat in het kantoor van de directeur.

Het onderwerp doet iets.
Er gebeurt iets met het onderwerp.

×
Het onderwerp is iets.
Het onderwerp wordt iets.

5 Hij mocht weer een opstelletje verzinnen.

×
Het onderwerp doet iets.
Er gebeurt iets met het onderwerp.

Het onderwerp is iets.
Het onderwerp wordt iets.

■ 8.1

8
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	■ Bekijk de prent.
	■ Schrijf een verhaal bij de prent met drie doe-zinnen en drie is-zinnen.
	■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
	■ Onderstreep in elke zin het onderwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 ■ 8.2

meerdere antwoorden mogelijk
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