
T3 Rem 15: letterlijk of figuurlijk 
taalgebruik

Letterlijk of figuurlijk taalgebruik

letterlijk taalgebruik figuurlijk taalgebruik

Je bedoelt precies wat je zegt.

Voorbeelden:
Zijn hart klopt.

In het woud loopt een bruine beer.

Er wordt iets anders bedoeld dan er staat, 
het wordt niet letterlijk bedoeld.

Komt vaak voor in spreekwoorden of 
uitdrukkingen.
Voorbeeld:
Met de kippen op stok gaan.

Betekent niet: samen met de 
kippen op een stok gaan zitten.

Betekent wel: vroeg gaan 
slapen.

Letterlijk of figuurlijk?

■ Bekijk de foto.
■ Omkring het passende woord.

Hij zit er warmpjes bij.

We zeggen dat het woord ‘warmpjes’ 

letterlijk / figuurlijk wordt gebruikt 

in deze zin. 

Het is echt zoals het woord het zegt.

Hij zit er warmpjes bij.

We zeggen dat het woord ‘warmpjes’ 

letterlijk / figuurlijk wordt gebruikt 

in deze zin. 

Het is niet echt. 

1

letterlijk

figuurlijk
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Krantenkoppen en hun prenten

■ Lees de krantenkoppen waarin figuurlijk taalgebruik toegepast wordt.
■ Verbind de krantenkoppen met de juiste prent.
■ Schrijf met eigen woorden wat de krantenkoppen betekenen. 

Haar in de boter tussen 
finalisten Junior Eurosong?

Jacob in de put na
diefstal hond

Kookouders Chirokamp zijn het beu: 
steeds meer kinderen met lange 
tanden in eetzaal

2

bv. De kinderen vinden het kampeten

niet lekker.

bv. Jacob is ontroostbaar na de

diefstal van zijn hond.

bv. Er is ruzie tussen de verschillende

finalisten.

meerdere antwoorden
 mogelijk
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Feit of mening

• is echt gebeurd, is waar;
• kun je bewijzen of controleren;
• kun je niet veranderen.

Voorbeelden:
Een banaan is geel.
Suiker is niet gezond.

•  is hoe je over iets denkt, wat je van iets 
of iemand vindt;

• kun je niet controleren;
• verschilt van persoon tot persoon.

Voorbeelden:
IJsjes zijn het lekkerste wat er is.
Spruitjes zijn niet lekker.

Feiten en meningen herkennen

■■ Lees de zin.
■■ Is het een feit of een mening? Kruis aan wat past.

feit mening

Wat een prachtig sprookje!

Het sprookjesboek kost € 29,99.

In onze klasbib staan vijf sprookjesboeken.

Roodkapje draagt vaak een rood kapje op haar hoofd.

Ik vind de cover niet zo goed bij het verhaal passen.

Het boek telt 65 bladzijden.

Na het lezen van een sprookje kun je beter slapen.

1

T3 Rem 16: feit en mening onderscheiden

feit mening

×

×

×

×

×

×

×
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Feiten formuleren

■ Bekijk de foto’s.
■ Schrijf een feit onder elke foto. 

Meningen formuleren

■ Bekijk de foto’s.
■ Schrijf een mening onder elke foto. 

2

3

Het meisje snijdt in de pompoen.Het meisje draagt een muts en een

sjaal.

De hond is heel gevaarlijk.De jongen moet gestraft worden.

meerdere antwoorden mogelijk

meerdere antwoorden mogelijk
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Het gebruik van de apostrof (’)

apostrof als weglatingsteken apostrof bij meervouden

Je plaatst de apostrof op de plaats waar je 
iets weglaat.

Voorbeelden:
• Aan het begin van een zin:

Het is maandag. p ’t Is maandag.
  Het eerste volledige woord schrijf je dan 

met een hoofdletter.
• Aan het begin van een woord:
 Heb je hem gezien? p Heb je ’m gezien?
• Midden in een woord:
 Dat is mijn vriend. p Dat is m’n vriend.

Woorden die eindigen op a, i, o, u of y
krijgen een meervoud op ’s.

Voorbeelden:
• een auto p veel auto’s
• een baby p drie baby’s

De apostrof herkennen

■ Lees de zin.
■ Markeer het woord met apostrof.
■ Kruis aan waarom er een apostrof op deze plaats komt.

apostrof als weglatingsteken meervoud

‘ij’ werd 
weggelaten

‘he’ werd 
weggelaten

‘de’ werd 
weggelaten

M’n broer geeft een Halloweenfeest.

’t Is zijn verjaardag.

Het feest start pas om acht uur ’s avonds.

We hebben van kiwi’s monsters gemaakt.

De mensen kunnen kiezen uit verschillende 
heksenmenu’s.

Ik ga heel veel foto’s nemen.

Hij zal z’n verjaardag niet snel vergeten.

1

T3 Rem 17: het gebruik van de apostrof

M’n broer geeft een Halloweenfeest.

’t Is zijn verjaardag.

Het feest start pas om acht uur ’s avonds.

We hebben van kiwi’s monsters gemaakt.

heksenmenu’s.

Ik ga heel veel foto’s nemen.

Hij zal z’n verjaardag niet snel vergeten.

×

×

×

×

×

×

×
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Mama is bevallen van twee baby’s.

’k Heb dus opeens een broer en een zus.

Ze slapen en eten van ’s morgens tot ’s avonds.

’t Zijn overdag twee schatjes.

Maar ’s nachts zetten ze hun keel open.

Mijn oma’s en opa’s komen dan helpen.

Ik lig dan wakker in m’n bed. 

Ik speel dan maar met mijn auto’s.

’t Is daarom dat ik in slaap viel, meester.

Heb jij misschien nog ’n bedje vrij?

De apostrof gebruiken

■ Lees de zin.
■ Markeer de woorden met apostrof.
■ Noteer deze woorden in de juiste kolom.

apostrof omdat er iets weggelaten is apostrof bij meervouden

2

Mama is bevallen van twee baby’s.

’k Heb dus opeens een broer en een zus.

Ze slapen en eten van ’s morgens tot ’s avonds.

’t Zijn overdag twee schatjes.

Maar ’s nachts zetten ze hun keel open.

Mijn oma’s en opa’s komen dan helpen.

Ik lig dan wakker in m’n bed. 

Ik speel dan maar met mijn auto’s.

Heb jij misschien nog ’n bedje vrij?

’t Is daarom dat ik in slaap viel, meester.

Ze slapen en eten van ’s morgens tot ’s avonds.

’k Heb

’s morgens

’s avonds

’t Zijn

’s nachts

’t Zijn

m’n

’t Is

’n bedje

baby’s

oma’s

opa’s

auto’s
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De betekenis van een uitdrukking achterhalen

Een uitdrukking is een vaste groep woorden met een figuurlijke betekenis.

Voorbeeld: met de kippen op stok gaan
Je bedoelt niet letterlijk dat je samen met de kippen op een stok gaat zitten.
Je bedoelt dat je vroeg gaat slapen.

De betekenis van een uitdrukking kun je achterhalen door:
• een stuk verder of terug te lezen en de betekenis af te leiden uit de context;
• naar de prenten te kijken;
• hulp te vragen.

Uitdrukkingen herkennen

■ Lees de zinnen.
■ Markeer de zinnen waarin beeldspraak wordt gebruikt.

letterlijk = kippen op een stok figuurlijk = vroeg gaan slapen

1

T3 Rem 18: uitdrukkingen herkennen 
en gebruiken

Ik sta met mijn mond vol tanden.

Ik weet niet wat ik moet zeggen.

Ik heb een gat in mijn hand.

Ik doe alsof mijn neus bloedt.

Ik ga naar een feest.

Ik kan goed met bloemen en planten omgaan.

Ik sta met mijn mond vol tanden.

Ik doe alsof mijn neus bloedt.

Ik heb een gat in mijn hand.
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Een beeld met beeldspraak

■ Noteer naast elke foto de juiste beeldspraak.
■ Kies de passende beeldspraak uit het kader.

 veel werk aan de winkel huizenhoog springen
 als haringen in een ton zitten iemand een poets bakken

2

iemand een poets bakken

huizenhoog springen

veel werk aan de winkel

als haringen in een ton zitten
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De betekenis van een uitdrukking achterhalen

Een uitdrukking is een vaste groep woorden met een figuurlijke betekenis.

Voorbeeld: met de kippen op stok gaan
Je bedoelt niet letterlijk dat je samen met de kippen op een stok gaat zitten.
Je bedoelt dat je vroeg gaat slapen.

De betekenis van een uitdrukking kun je achterhalen door:
• een stuk verder of terug te lezen en de betekenis af te leiden uit de context;
• naar de prenten te kijken;
• hulp te vragen.

Uitdrukkingen verklaren

■ Kijk goed naar de foto’s.
■ Zet de nummers van de foto’s bij de juiste uitdrukking.
■ Noteer dat nummer ook bij de juiste verklaring.

letterlijk = kippen op een stok figuurlijk = vroeg gaan slapen

1

1
2

3

4
5

T3 Rem 19: uitdrukkingen verklaren
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

nummer uitdrukking nummer verklaring uitdrukking

met zijn tijd meegaan iets wat pijnlijk of vervelend is, 
extra benadrukken

geen blad voor de mond nemen van alles op de hoogte zijn, 
modern zijn

de appel valt niet ver van de 
boom

kinderen lijken vaak op hun 
ouders

zout in de wonde strooien snel boos zijn

snel op zijn tenen getrapt zijn rechtuit zijn mening zeggen

Uitdrukkingen opzoeken

■ Noteer de betekenis van deze uitdrukking.
■ Gebruik een (online) woordenboek. 

Hij zuigt iets uit zijn duim.

Uitdrukkingen begrijpen

■ Lees de uitdrukking.
■ Lees een stuk verder of lees een stuk terug.
■ Kruis de juiste betekenis aan.

Papa kijkt heel verbaasd naar mijn rapport. Hij had niet verwacht dat ik zo goed had gewerkt. 
Hij staat er met zijn mond vol tanden naar te kijken.

 Hij weet niet wat hij moet zeggen.
 Hij moet een beugel dragen.
 Zijn mond staat vol met valse tanden.

2

3

Hij verzint iets.

4 1

5 4

3 3

1 2

2 5

meerdere antwoorden mogelijk

×
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Samenstellingen

•  bestaan uit een aantal woorden die elk apart ook een bestaand woord vormen;
• kunnen een zelfstandig naamwoord zijn;

Voorbeelden:

bloem + pot = bloempot

acht + tien = achttien

hand + doek = handdoek

bad + kamer + deur = badkamerdeur

Let op: het laatste woord van de samenstelling bepaalt het lidwoord.

Voorbeelden:
de school + het feest = het schoolfeest   het bad + de kamer = de badkamer

• kunnen een bijvoeglijk naamwoord zijn;

poes + lief = poeslief

knots + gek = knotsgek

• kunnen een werkwoord zijn.

weg + rennen = wegrennen

rond + draaien = ronddraaien

Samenstellingen herkennen

■ Lees de tekst.
■ Markeer de samenstellingen.

Roodkapje knipoogde en zei:

‘O wat een mooie bontjas heb jij!’

‘Fout!’, riep Wolf haar nijdig toe.

‘Wat heb je grote tanden, grootmoe,

dat moet je zeggen, ezelskop.

Nou ja, dan eet ik je zo maar op.’

1

T3 Rem 20: samenstellingen

Roodkapje knipoogde en zei:Roodkapje knipoogde en zei:

‘O wat een mooie bontjas heb jij!’

‘Wat heb je grote tanden, grootmoe,

dat moet je zeggen, ezelskop.
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Samenstellingen vormen

■ Verbind de woorden die samen een nieuw woord vormen.
■ Schrijf de samenstelling op.

klas  bus 

mee  zwijn 

brieven  lokaal 

vuur  rood 

wratten  rijden 

Samenstellingen zoeken

■ Maak met elk van de woorden een goede samenstelling.
■ Het aangeboden woord kan het eerste of het tweede woord van de samenstelling zijn.

hand p

ballen p

kamer p

bloem p

tafel p

2

3

brievenbus

wrattenzwijn

klaslokaal

vuurrood

meerijden

handschoen, linkerhand

voetballen, ballenbad

slaapkamer, kamerdeur

bloempot, paardenbloem

tafelpoot, eettafel

meerdere antwoorden mogelijk, bv.
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Samenstellingen

•  bestaan uit een aantal woorden die elk apart ook een bestaand woord vormen;
• kunnen een zelfstandig naamwoord zijn;

Voorbeelden:

bloem + pot = bloempot

acht + tien = achttien

hand + doek = handdoek

bad + kamer + deur = badkamerdeur

Let op: het laatste woord van de samenstelling bepaalt het lidwoord.

Voorbeelden:
de school + het feest = het schoolfeest   het bad + de kamer = de badkamer

• kunnen een bijvoeglijk naamwoord zijn;

poes + lief = poeslief

knots + gek = knotsgek

• kunnen een werkwoord zijn.

weg + rennen = wegrennen

rond + draaien = ronddraaien

Samenstellingen zoeken

■ Lees de krantenkoppen.
■ Markeer de samenstellingen.

Hinder op het spoor door stormweer

Buurtbewoners houden tuinfeest voor goede doel

Spanje verwelkomt Hazard, wat met zijn rugnummer?

Ruim 12 000 jongeren nemen deel aan klimaatmars

Nederland wint het Eurovisiesongfestival

1

T3 Rem 21: samenstellingen in de krant

stormweer

tuinfeest

rugnummer

klimaatmars

Eurovisiesongfestival

Buurtbewoners
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Samenstellingen ordenen

■ Lees het krantenartikel.
■ Markeer de samenstellingen.
■ Noteer de samenstellingen in de juiste kolom.

Spin veroorzaakt ongeval
Chauffeur vrachtwagen schrikt van spin en mist bocht

Wat een achtpotig diertje allemaal niet kan teweegbrengen. Een man uit Balen schrok maandagochtend zo van 
een spin dat hij de haarscherpe bocht niet nam.
De man ramde een lantaarnpaal. De brandweer moest het dak openbreken om de man te bevrijden.
De man leek verder niets te mankeren. Zijn gloednieuwe wagen is er minder goed aan toe. De voorkant is fl ink 
beschadigd. En de spin … die is ongezien kunnen wegkomen.

zelfstandige naamwoorden bijvoeglijke naamwoorden werkwoorden

2

Chauffeur vrachtwagen schrikt van spin en mist bocht

Wat een achtpotig diertje allemaal niet kan teweegbrengen. Een man uit Balen schrok maandagochtend zo van Wat een achtpotig diertje allemaal niet kan teweegbrengen. Een man uit Balen schrok maandagochtend zo van 

De man ramde een lantaarnpaal. De brandweer moest het dak openbreken om de man te bevrijden.
De man leek verder niets te mankeren. Zijn gloednieuwe wagen is er minder goed aan toe. De voorkant is fl ink 
beschadigd. En de spin … die is ongezien kunnen wegkomen.

De man ramde een lantaarnpaal. De brandweer moest het dak openbreken om de man te bevrijden.

Wat een achtpotig diertje allemaal niet kan teweegbrengen. Een man uit Balen schrok maandagochtend zo van 

De man leek verder niets te mankeren. Zijn gloednieuwe wagen is er minder goed aan toe. De voorkant is fl ink 
De man ramde een lantaarnpaal. De brandweer moest het dak openbreken om de man te bevrijden.
een spin dat hij de haarscherpe bocht niet nam.

vrachtwagen

maandagochtend

lantaarnpaal

brandweer

voorkant

achtpotig

haarscherpe

gloednieuwe

teweegbrengen

openbreken

wegkomen
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