
Thema 4
Zinnen beminnen



Van Afrika tot ...

Dit kan ik al!
■ Ik kan alfabetisch rangschikken tot op de eerste en de tweede letter.

Deze les gaat over ...

Rare plaatsen?

■ Zoek samen met je buur de plaatsnamen op in een atlas.
■ Noteer van elke plaats in welk land die ligt.

Aken  Stockholm 

Valencia  Boekarest 

Alfabetisch rangschikken

Voorbeeld: beer – giraf – aap – dolfijn – leeuw – eend 

• Geef de eerste letter van elk woord een andere kleur.

• Geef de aangeduide letters in het alfabet dezelfde kleur.
a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – u – v – w – x – y – z 

• Noteer het woord dat met de eerste gekleurde letter begint.
aap 

• Noteer dan het woord met de volgende gekleurde letter.
aap – beer 

• Werk op deze manier de reeks af.
aap – beer – dolfijn – eend – giraf – leeuw 

• Als de eerste letter van een of meer woorden dezelfde is, kijk je naar de tweede letter.
Voorbeeld: raam – rond, want a komt voor o in het alfabet

Aan de slag!

Wie mag eerst?

■ Lees de woorden.
■ Rangschik de woorden alfabetisch.

spreken – zingen – luisteren 

Josua – Jeske – Janne 

Diest – Deurne – Durbuy – Doornik 

1

2

Duitsland

Spanje

Zweden

Roemenië

luisteren, spreken, zingen

Janne, Jeske, Josua

Deurne, Diest, Doornik, Durbuy

LES
1
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Even opwarmen

	■ Noteer de woorden uit het kader alfabetisch.

krachtig – mannelijk – haastig – toevallig – veilig – vrouwelijk – koninklijk –  
noodzakelijk – nauwkeurig – nieuwsgierig

 

 

 

Een ordelijke boekenkast

	■ Per vier leerlingen krijgen jullie boeken uit de klasbibliotheek.
	■ Rangschik de boeken alfabetisch volgens de familienaam van de auteur.

Nog meer opzoekwerk

	■ Zoek telkens drie Belgische plaatsnamen met dezelfde gegeven beginletter.
	■ Noteer de namen in alfabetische volgorde.
	■ Je mag een atlas gebruiken.

A  

B  

G  

L  

3

 ■ 1.1

 ■ 1.1

4

5

haastig, koninklijk, krachtig, mannelijk, nauwkeurig, nieuwsgierig, noodzakelijk,

toevallig, veilig, vrouwelijk

meerdere antwoorden mogelijk

Aalst, Aarlen, Antwerpen

Bornem, Brugge, Brussel

Geel, Genk, Gent

Leuven, Lier, Lokeren
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het alfabetisch rangschikken tot op de tweede letter.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

■ Rangschik de woorden alfabetisch.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

televisie

prestatie

politie

spatie

station

politie, prestatie, spatie, station, televisie
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Dit kan ik al!
■ Ik kan het dubbelepunt gebruiken voor verklarende opsommingen.

Deze les gaat over ...

Een beetje zenuwachtig

■ Lees het interview.

Lisa is op weg naar de bibliotheek. Ze heeft een 
afspraak met een jeugdauteur.
De auteur staat haar al op te wachten. ‘Dag Lisa’, 
zegt hij. ‘Dag Dirk’, antwoordt Lisa.
Lisa mag vandaag een interview afnemen. Ze stelt 
zenuwachtig haar eerste vraag: ‘Is het fijn om 
jeugdauteur te zijn?’ 
‘Ik vind het een heel fijne job’, zegt de man.

■ Kleur de beginaanhalingen.
■ Onderstreep de eindaanhalingen.

De aanhaling

• wordt gebruikt om de woorden die iemand zegt letterlijk aan te halen;
• wordt tussen aanhalingstekens geplaatst;
• begint altijd met een hoofdletter.

beginaanhaling eindaanhaling 

Er staat altijd een komma buiten de 
aanhaling.
Bij een vraag of uitroep komt het 
vraagteken of uitroepteken binnen de 
aanhaling te staan en een komma buiten 
de aanhaling.

Je plaatst een dubbelepunt voor de 
eindaanhaling.
Het leesteken komt binnen de 
aanhalingstekens te staan.

Voorbeelden:
‘Ik vertrek vandaag op reis’, zegt Ali.
‘Kijk uit!’, roept de meester.
‘Waar ga je heen?’, vraagt Joke.

Voorbeelden:
Ali zegt: ‘Ik vertrek vandaag op reis.’
De meester roept: ‘Kijk uit!’
Joke vraagt: ‘Waar ga je heen?’

1

Het interviewLES
2
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Aan de slag!

Dialoog

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ Schrijf het dubbelepunt en de aanhalingstekens waar het hoort.
■ Denk aan de hoofdletters.

De auteur vraagt waar ga jij naar school?

Ik ga naar de gemeenteschool antwoordt Lisa.

Lisa vertelt verder ik zit in het vijfde leerjaar.

Dat zal vast een boeiend leerjaar zijn zegt de man.

Enkele vragen

■ Lees de vragen van Lisa aan Dirk.
■ Vul de zinnen aan.
■ Gebruik daarbij aanhalingstekens, dubbelepunten en hoofdletters waar het hoort.

Wanneer ben je begonnen met schrijven?

Wie inspireerde jou om te gaan schrijven?

Waarom ben je dan beginnen te schrijven?

Dank je wel voor het interview.

Ik ben begonnen toen ik twintig jaar was.

Niet echt een bepaald iemand.

Ik las zelf graag en wilde kinderen ook 
leesplezier gunnen.

Dat is heel graag gedaan!

Lisa vraagt

 antwoordt Dirk.

 vraagt Lisa.

Dirk zegt

Lisa is verbaasd en vraagt

Dirk zegt

Lisa zegt

 zegt Dirk enthousiast.

2

3

De auteur vraagt: ‘Waar ga jij naar school?’

‘Ik ga naar de gemeenteschool’, antwoordt Lisa.

Lisa vertelt verder: ‘Ik zit in het vijfde leerjaar.’

‘Dat zal vast een boeiend leerjaar zijn’, zegt de man.

: ‘Wanneer ben je begonnen met schrijven?’

‘Ik ben begonnen toen ik twintig jaar was’,

‘Wie inspireerde jou om te gaan schrijven?’,

: ‘Niet echt een bepaald iemand.’

: ‘Waarom ben je dan beginnen te schrijven?’

: ‘Ik las zelf graag en wilde kinderen ook leesplezier gunnen.’

: ‘Dank je wel voor het interview.’

‘Dat is heel graag gedaan!’,40



Lisa vond het fantastisch

	■ Maak een zin met de zinsdelen.
	■ Vervoeg altijd het werkwoord.
	■ Plaats aanhalingstekens en leestekens.

Het was fantastisch / roepen / Lisa.

 

Mama / vragen / wat was fantastisch.

 

Lisa / antwoorden / het interview met jeugdauteur Dirk natuurlijk.

 

Dat vind ik leuk om te horen / zeggen / mama.

 

Lisa / zeggen / nu ga ik het interview snel uitschrijven, zodat ik het morgen door de juf kan 

laten lezen.

 

 

Zelf op pad!

	■ Wie zou jij graag interviewen?
	■ Zoek informatie op over die persoon.
	■ Schrijf een interview uit met vragen en antwoorden.
	■ Gebruik aanhalingstekens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 ■ 2.1

 ■ 2.17

5

‘Het was fantastisch!’, roept Lisa.

Mama vraagt: ‘Wat was fantastisch?’

Lisa antwoordt: ‘Het interview met jeugdauteur Dirk natuurlijk.’

‘Dat vind ik leuk om te horen’, zegt mama.

Lisa zegt: ‘Nu ga ik het interview snel uitschrijven, zodat ik het morgen door de juf 

kan laten lezen.’

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde aanhalingstekens en een dubbelepunt plaatsen bij aanhalingen.

Flits!

■ Luister goed.
■ Noteer de zinnen volledig.
■ Let op hoofdletters en leestekens.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

Mama zegt: ‘Flore, je moet je spullen nog opruimen!’

Flore antwoordt: ‘Daar heb ik geen zin in.’

‘Je zult wel moeten, want we krijgen bezoek’, zegt mama.

‘Wie komt er dan?’, vraagt Flore.
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Dit kan ik al!
■ Ik kan leestekens plaatsen waar het hoort: punt, komma, uitroepteken 

en vraagteken.
■ Ik kan het dubbelepunt en aanhalingstekens gebruiken bij een aanhaling.

Deze les gaat over ...

Speuren maar

■ Lees het interview dat je van je juf of meester krijgt.
■ Kleur in de tekst alle leestekens.
■ Vul daarna de zinnen in het kader aan.
■ Kies uit de gegeven woorden.

vraagteken – dubbelepunt – dubbelepunt – aanhalingstekens – 
komma – komma – uitroepteken – punt

Een zin sluit ik af met een .

Aan het eind van een vraag zet ik een .

Na een uitroep plaats ik een .

Net voor een opsomming schrijf ik een .

Tussen de delen van die opsomming zet ik een .

Wat iemand zegt, schrijf ik tussen .

Wordt een citaat aangekondigd (hij zegt, zij roept ...), dan schrijf ik een 

 voor de aanhaling.

Staat het citaat eerst en staat daarna wie het heeft gezegd, dan schrijf ik een 

 na de aanhaling.

1
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Allemaal tekens

punt

vraagteken

uitroepteken

dubbelepunt

komma

aanhalingstekens

dubbelepunt

komma

LES
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Het leesteken

Een leesteken is een teken:
• dat helpt om een zin beter te kunnen lezen;
• dat aangeeft HOE je de zin moet lezen.

Aan de slag!

Opgeruimd staat netjes!

■ Vul de juiste leestekens aan.
■ Kies uit: komma, punt, vraagteken, uitroepteken, dubbelepunt en aanhalingstekens.

We genieten eerst van een lekker ontbijt   koffiekoeken    fruitsap en een appel   

Daarna wandelen we naar het bos om afval te verzamelen  Stop   Kom kijken  roept Jonas    

Dan zegt hij stil  Een vogel heeft een nest in een boom gebouwd 

Aan het eind van de wandeling zegt Marie teleurgesteld  Ik heb alleen maar een vuile 

zakdoek gevonden 

Voorbeelden:

. Een zin die je zegt. Elke dag haalt hij brood.

? Een zin die je vraagt. Waarom is Kaat zo boos? 

!
Een zin die je roept.
Een zin die zegt dat je iets moet doen.

Dat is niet fi jn!
Ruim die rommel op!

:
Een zin waarin je iets opsomt. Sander sport vaak: lopen, voetballen en 

fi etsen.

,
Een zin waarin je iets opsomt.
Het zorgt voor een korte pauze in de zin.

Fien ziet graag kleuren: groen, geel,
rood en paars.

2

11

: , .

. ‘ ! !’, .

: ’ .’

: ’

.’
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Er komt iets bij

■ Schrijf de zinnen over.
■ Plaats de ontbrekende leestekens.
■ Kies uit: punt, komma, uitroepteken, vraagteken, dubbelepunt en aanhalingstekens.
■ Denk ook aan de hoofdletters.

Is dit geen sprinkhaan vraagt Leen

Ricardo zegt wat een lekker ontbijt

De juf vraagt wie heeft er nog veel energie

Wat een leuke dag is dit zegt Leen enthousiast tegen Samira

Ik tekstballon, wij tekstballonnen ...

■ Schrijf in een zin wat in de tekstballon staat.
■ Gebruik de passende leestekens.

Wat fi jn dat jullie een handje komen helpen!
Graag gedaan! We hebben een hart voor 
de natuur.

 zegt de natuurgids.

Leen en Samira antwoorden

Kijk eens wat ik uit de beek heb gevist!
Dat is een wrakstuk van een oude fi ets.

roept Jonas.

Joshua zegt verbaasd

3

■ 3.1

■ 3.111

4

‘Is dit geen sprinkhaan?’, vraagt Leen.

Ricardo zegt: ‘Wat een lekker ontbijt!’

De juf vraagt: ‘Wie heeft er nog veel energie?’

‘Wat een leuke dag is dit!’, zegt Leen enthousiast tegen Samira.

‘Wat fijn dat jullie een handje komen helpen!’,

: ‘Graag gedaan! We hebben een hart voor de natuur.’

‘Kijk eens wat ik uit de beek heb gevist!’,

: ‘Dat is een wrakstuk van een oude fiets.’
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik oefende extra op het schrijven van aanhalingstekens.

Eigen inspiratie!

■ Schrijf zelf een leuke tekst (mop, grappige uitspraak ...) in beide tekstballonnen.
■ Maak daarna zinnen met de teksten uit de tekstballonnen.

Flits!

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ Plaats de nodige leestekens en aanhalingstekens.
■ Denk aan de hoofdletters.

Misschien doen we wel een kostbare vondst lacht Marie

Jonas roept weet jij waar mijn werkhandschoenen liggen

Harde werkers moeten beloond worden lacht de natuurgids

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

5

eigen antwoord

‘Misschien doen we wel een kostbare vondst!’, lacht Marie.

Jonas roept: ‘Weet jij waar mijn werkhandschoenen liggen?’

‘Harde werkers moeten beloond worden!’, lacht de natuurgids.
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Weeroefeningen

Les 1

■ Lees de woorden.
■ De eerste letter is telkens dezelfde.
■ Kleur de tweede letter van elk woord.
■ Rangschik de woorden alfabetisch.

konijn – kameel – kwikstaart – kever

dromedaris – dinosaurus – dolfijn – dashond

Apeldoorn – Aken – Antwerpen – Athene – Amsterdam

Les 2

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ Plaats aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
■ Denk ook aan de hoofdletters.

Leen zegt ik ga vandaag een wandeling maken.

Dan wil ik wel met je mee antwoordt Ricardo.

We zullen de anderen ook meevragen stelt Leen voor.

Ricardo zegt lachend hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

10

■ 1.1

11

■ 2.1

kameel, kever, konijn, kwikstaart

dashond, dinosaurus, dolfijn, dromedaris

Aken, Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Athene

Leen zegt: ‘Ik ga vandaag een wandeling maken.’

‘Dan wil ik wel met je mee’, antwoordt Ricardo.

‘We zullen de anderen ook meevragen’, stelt Leen voor.

Ricardo zegt lachend: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’
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Les 3

■ Schrijf elke zin als een citaat.
■ Gebruik aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
■ Denk aan de hoofdletters.
■ Kijk naar het voorbeeld.

Voorbeeld:
Jonas zegt dat hij heel moe is.
Jonas zegt: ‘Ik ben heel moe.’

Joshua zegt dat hij morgen niet naar school komt.

De meester vraagt waarom hij er niet zal zijn.

Joshua antwoordt dat hij naar het ziekenhuis moet.

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l j e m e e ?

■ Kraak de code.
■ Schrijf de woorden op.

Tip!
1 = a, 2 = b, 3 = c, 4 = d, 5 = e …

777 999 202020 111 111 181818 151515 121212 999 666 111 141414 202020 444 181818 151515 131313 555 444 111 181818 999 191919

222222 181818 999 555 141414 444 555 141414 222222 111 111111 111 141414 202020 999 555 232323 181818 151515 555 202020 555 141414

■ 3.1

11

Joshua zegt: ‘Ik kom morgen niet naar school.’

De meester vraagt: ‘Waarom zul je er niet zijn?’

Joshua antwoordt: ‘Ik moet naar het ziekenhuis.’

gitaar olifant dromedaris

wroetenvakantievrienden
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Meeroefeningen

Les 1

■ Noteer de voornamen van al je klasgenoten.
■ Rangschik de namen alfabetisch.

Les 2

■ Zet de woorden in de goede volgorde.
■ Vervoeg ook het werkwoord.
■ Gebruik aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
■ Begin met het gekleurde woord.

Hajar / wil / gaan / zeggen / ik / schaatsen / vandaag.

niet / antwoorden / open / schaatsbaan / Bert / de / vandaag / is.

boos / zeggen / Hajar / zoek / wel / dan / ik / is / open / die / een!

10

■ 1.1

■ 2.1

7

11

eigen antwoord

Hajar zegt: ‘Ik wil vandaag gaan schaatsen.’

‘De schaatsbaan is vandaag niet open’, antwoordt Bert.

Hajar zegt boos: ‘Dan zoek ik een die wel open is!’

Voor het deel van de zin tussen aanhalingstekens zijn andere antwoorden mogelijk.
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Les 3

■ Schrijf de zinnen op twee manieren.
■ Gebruik in de ene zin beginaanhaling en in de andere zin eindaanhaling.
■ Schrijf de passende leestekens.
■ Vervoeg ook het werkwoord.

Jonas / roepen / Kijk! Wat een speciale vogel!

De natuurgids / antwoorden / Dat is de pestvogel.

Jonas / zeggen / Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l j e m e e ?

■ Kraak de code.
■ Schrijf de woorden op.

Tip!
1 = d, 2 = e, 3 = f, 4 = g, 5 = h …

888 222 151515 161616 171717 191919 242424 888 242424 111111 171717 666 222

333 242424 101010 666 999 666 222 333 222 222 161616 171717

202020 666 111111 171717 222 151515 101010 242424 242424 111111 111

■ 3.1

7

11

Jonas roept: ‘Kijk! Wat een speciale vogel!’

‘Kijk! Wat een speciale vogel!’, roept Jonas.

De natuurgids antwoordt: ‘Dat is de pestvogel.’

‘Dat is de pestvogel’, antwoordt de natuurgids.

Jonas zegt: ‘Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!’

‘Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!’, zegt Jonas.

kerstvakantie

familiefeest

wintermaand
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Voorlezen en vertellen

Dit kan ik al!
	■ Ik kan de strategie voor verdubbelen en verenkelen toepassen.

Deze les gaat over ...

Raad je mee?

	■ Werk samen met je buur.
	■ Los de raadsels op.
	■ Vul telkens een werkwoord in.

Je doet dit in bad of onder de douche met water en zeep 

In de kleuterklas wordt veel geleerd, maar mogen kinderen ook nog 

Jezelf op een snelle manier op je voeten voortbewegen 

Een verhaal voor iemand voorlezen uit een boek noem je ook 

Dit doe je ’s nachts in je bed 

Aan de slag!

Even herhalen!

	■ Maak er meer van.

de figuur  de slak 

de sok  de plaats 

de minuut  het verhaal 

het onderwerp  het ogenblik 

Omgekeerd werken

	■ Schrijf de woorden in het enkelvoud met het bijbehorende lidwoord.

schooljuffen  kleurpotloden 

toetsen  dromen 

atlassen  piloten 

straffen  resultaten 

knuffelberen  keukenkasten 

schooldagen  ballonnen 

eikenbomen  boomhutten 

1

2

3

3

wassen

spelen

lopen/rennen

vertellen

slapen/dromen

de figuren

de sokken

de minuten

de onderwerpen

de slakken

de plaatsen

de verhalen

de ogenblikken

het kleurpotlood

de droom

de piloot

het resultaat

de keukenkast

de ballon

de boomhut

de schooljuf

de toets

de atlas

de straf

de knuffelbeer

de schooldag

de eikenboom

LES
4
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Een dierenboek met ...

■ Benoem de prenten.
■ Schrijf de woorden telkens in het meervoud.

■ Rangschik de namen van de dieren alfabetisch.

4

■ 4.1

■ 4.13

10

ijsberen
kamelen

schildpadden

sprinkhanen
goudvissen

nijlpaarden

olifanten
krokodillen

konijnen

goudvissen, ijsberen, kamelen, konijnen, krokodillen, nijlpaarden, olifanten, 

schildpadden, sprinkhanen
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde de strategie voor verdubbelen en verenkelen.

Dubbeldictee

	■ Zoek vijf woorden waarbij je de strategie voor verdubbelen of verenkelen toepast.
	■ Schrijf de woorden op.
	■ Dicteer de woorden daarna aan een klasgenoot.
	■ Controleer samen of de woorden juist zijn.
	■ Draai de rollen om.

mijn woorden dictee

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

 

 

 

 

 

 

 

 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

 

 

 

5

eigen antwoord

Vorige week gingen we peddelen op een meer.

De boottocht liep ellendig af.

De twee matrozen verloren hun peddels.

We dobberden uren stuurloos rond.

53



De tijd van toen

Dit kan ik al!
■ Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd.
■ Ik kan de strategie voor verdubbelen en verenkelen toepassen.

Deze les gaat over ...

Vroeger

■ Lees de zinnen.
■ Kleur het vakje bij de zinnen die over vroeger gaan. 
■ Omkring in de zinnen over vroeger de persoonsvorm.

 Ik zwom als een vis in het water.  Ik zwem als een vis in het water. 

 Ik speelde vaak in de tuin.  Ik speel vaak in de tuin. 

 Ik eet mijn bord nooit leeg.   Ik at mijn bord nooit leeg.

 Ik slaap als een marmot.   Ik sliep als een marmot.

 Ik viel regelmatig op de grond.  Ik val regelmatig op de grond.

 Ik fiets nog niet zo goed.  Ik fietste nog niet zo goed.

Het vervoegen van persoonsvormen in de verleden tijd

 Verandert het werkwoord van klank?

 JA  NEE

Gebruik de gekende spellingregels.  Duid in de infinitief de medeklinker voor -en aan.
– verlengingsregel
– verdubbelen en verenkelen   Staat de medeklinker in ’t ex-kofschip?
– ch of g

  Schrijf de stam + te (enk.). Schrijf de stam + de (enk.).
  Schrijf de stam + ten (mv.). Schrijf de stam + den (mv.).

1

NEE

NEEJA

JA

LES
5
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Aan de slag!

Zwak of sterk

	■ Kleur de werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen.

springen werken lopen stoppen rijden

kijken schaatsen vinden bellen trappen

	■ Schrijf van elke infinitief de ik-vorm in de verleden tijd.
	■ Rangschik in het juiste vak.

klankverandering geen klankverandering

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Ik 

Andere klanken

	■ Schrijf het werkwoord in de verleden tijd.

Ik rijd met de fiets naar school. Gisteren  ik met de fiets naar school.

Mijn broer loopt erg hard. Vorige week  mijn broer zijn beste tijd.

Vandaag geeft de juf veel huiswerk. De juf  vorige week geen enkele taak op.

De slager snijdt het vlees. De slager  onlangs in zijn vinger.

Wij hebben vandaag geen school.  jullie ook al een vrije dag?

Ik vind mijn zwembroek niet. Gelukkig  mama hem nog net op tijd.

Zij houdt de ballon vast. Het meisje  de ballon niet goed vast.

Ik drink graag melk. Vanochtend  ik twee glazen melk.

De poes zit in de boom. De poes  daarnet nog onder de tafel.

De man fluit een vrolijk deuntje. De scheidrechter  de wedstrijd af.

De vogels vliegen naar hun nest. Vorige winter  veel vogels weg.

2

2

3

2

 ■ 5.1

 ■ 5.1

sprong

liep

reed

keek

vond

werkte

stopte

schaatste

belde

trapte

reed

liep

gaf

sneed

Hadden

vond

hield

dronk

zat

floot

vlogen
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Wat komt erbij?

	■ Schrijf naast elke infinitief de stam.
	■ Vul de goede vorm van het werkwoord in de verleden tijd in.

infinitief stam 

spelen  Wij  een leuk spel.

stoppen  De auto  voor het rode licht.

werken  Oma  de hele dag in de tuin.

vertellen  De juf  een waargebeurd verhaal.

plakken  De kleuter  de snippers op zijn blad.

delen  Tijdens de wandeling  vrijwilligers water uit.

dansen  De jongens  urenlang.

voetballen  Zaterdag  de meisjes op kunstgras.

kammen  De ruiters  elke dag de manen van hun paard.

plagen  De rakkers  elkaar tijdens het bosspel.

kennen   jij die persoon goed?

straffen  Mama  ons omdat we stout waren.

beloven  Mijn oom  me een uitstap naar zee.

vieren  Vorig jaar  opa zijn tachtigste verjaardag.

kleuren  Die lieve meid  de tekening mooi in.

Dat was leuk!

	■ Schrijf een korte tekst over een leuke gebeurtenis die voorbij is.
	■ Vervoeg de werkwoorden in de verleden tijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 ■ 5.2

 ■ 5.2

5

speel

stop

werk

vertel

plak

deel

dans

voetbal

kam

plaag

ken

straf

beloof

vier

kleur

speelden

stopte

werkte

vertelde

plakte

dansten

voetbalden

kamden

plaagden

Kende

strafte

beloofde

vierde

kleurde

eigen antwoord

deelden

56



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde werkwoorden die van klank veranderen vervoegen in de verleden tijd.

• Ik leerde werkwoorden die niet van klank veranderen vervoegen in de verleden tijd.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen op.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

De tovenaar toverde een konijn uit zijn hoed.

Gisteren zwommen we voor het goede doel.

De kunstenaar tekende een mooi portret.

De voetballers speelden een zware wedstrijd.

We keken naar een leuke film in de klas.
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De jongens liepen twee toertjes in het stadspark.
De jongens  twee toertjes in het stadspark.

Klankverandering?

ja (K) nee (L)

Thomas droomt over de toekomst.
Thomas  over de toekomst.

Klankverandering?

ja (R) nee (N)

De meisjes speelden tijdens de speeltijd met de diabolo’s.
De meisjes  tijdens de speeltijd met de diabolo’s.

Klankverandering?

ja (I) nee (A)

Jonas vindt een muntstuk van 2 euro op de stoep.
Jonas  een muntstuk van 2 euro op de stoep.

Klankverandering?

ja (P) nee (M)

Een geschenk voor Leen

Dit kan ik al!
	■ Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd.
	■ Ik kan werkwoorden vervoegen in de verleden tijd.

Deze les gaat over ...

Is het nu ja of nee?

	■ Maak een ja-neevraag met de gegeven zinnen.

Verliefde mensen maken soms gekke sprongen.

 

Jonas vond na enig zoekwerk een oude blokfluit.

 

Jonas verstopte zich achter een struik.

 

De buurman komt boos op straat kijken.

 

	■ Welk zinsdeel staat nu telkens vooraan?

Aan de slag!

Klankverandering?

	■ Kleur de persoonsvorm groen als hij in de tegenwoordige tijd (nu) staat.
	■ Kleur de persoonsvorm geel als hij in de verleden tijd (vroeger) staat.
	■ Klankverandering of niet? Omkring.
	■ Schrijf de persoonsvorm in de andere tijd.

De jongens liepen twee toertjes in het stadspark.

De jongens  twee toertjes in het stadspark.

Klankverandering?

ja (K) nee (L)

Thomas droomt over de toekomst.

Thomas  over de toekomst.

Klankverandering?

ja (R) nee (N)

De meisjes speelden tijdens de speeltijd met de diabolo’s.

De meisjes  tijdens de speeltijd met de diabolo’s.

Klankverandering?

ja (I) nee (A)

Jonas vindt een muntstuk van 2 euro op de stoep.

Jonas  een muntstuk van 2 euro op de stoep.

Klankverandering?

ja (P) nee (M)

1

2

7

13

Maken verliefde mensen soms gekke sprongen?

Vond Jonas na enig zoekwerk een oude blokfluit?

Verstopte Jonas zich achter een struik?

Komt de buurman boos op straat kijken?

de persoonsvorm

lopen

droomde

spelen

vond

LES
6
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De bruidegom kwam de bruid afhalen met een paardenkoets.

De bruidegom  de bruid afhalen met een paardenkoets.

Klankverandering?

ja (W) nee (S)

De auteur toont zijn nieuwste boek aan het grote publiek.

De auteur  zijn nieuwste boek aan het grote publiek.

Klankverandering?

ja (O) nee (E)

Vader zong een liedje luidkeels mee in de wagen.

Vader  een liedje luidkeels mee in de wagen.

Klankverandering?

ja (R) nee (N)

De hotelgast geeft zijn sleutel af aan de receptioniste.

De hotelgast  zijn sleutel af aan de receptioniste.

Klankverandering?

ja (K) nee (S)

	■ Zet de omkringde letters achter elkaar.

In de goede oude tijd

	■ Onderzoek in welke tijd de zin is geschreven: tegenwoordige tijd of verleden tijd.
	■ Schrijf de zin daarna in de andere tijd.

Jonas fietst naar het huis van Leen.

 

 

Hij maakte een mooie diamant voor haar.

 

 

De juf vertelde over het leven van Shakespeare.

 

 

Jonas probeert een leuk deuntje op zijn blokfluit te spelen.

 

 

3

 ■ 6.1

 ■ 6.17

13

komt

toonde

zingt

gaf

knap werk

Jonas fietste naar het huis van Leen.

Hij maakt een mooie diamant voor haar.

De juf vertelt over het leven van Shakespeare.

Jonas probeerde een leuk deuntje op zijn blokfluit te spelen.
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Het geschenk van Jonas

■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
■ Kleur het juiste vakje.

tegenwoordige tijd
nu

verleden tijd
vroeger

Het is de schuld van de kat. 2 stappen naar beneden 2 stappen naar rechts

De juf vertelde het verhaal van Romeo en Julia. 1 stap naar beneden 3 stappen naar rechts

Shakespeare was een bekende schrijver. 3 stappen naar rechts 2 stappen naar beneden

Jonas vindt een oude blokfluit. 1 stap naar links 2 stappen naar beneden

Jonas klom in de struiken. 4 stappen naar rechts 2 stappen naar beneden

Leen doet het raam open. 4 stappen naar rechts 3 stappen naar links

De agent keek Jonas boos aan. 3 stappen naar rechts 3 stappen naar boven

Is Leen boos op Jonas? 2 stappen naar boven 1 stap naar links

Jonas kocht een leuk geschenk voor Leen. 2 stappen naar boven 3 stappen naar rechts

De wandelende takken ontsnappen. 2 stappen naar beneden 3 stappen naar links

Jonas fietste terug naar huis. 2 stappen naar rechts 1 stap naar links

De buurman sliep. 1 stap naar links 2 stappen naar beneden

De kat kijkt haar baasje lief aan. 2 stappen naar beneden 3 stappen naar boven

■ Zet nu de stappen op het rooster.

START A U O I J P I V Q

F X V K U Q C N F L

J E D B M G N A C R

P N T L R H I M J O

G F E T Y U Z S W E

Q W V S G D A Z B A

K M G W L P H O K K

R S B X H T C F B D

Je komt uit bij de letter .

■ Omkring het geschenk dat Leen krijgt.

4

KK

SS

BB

B
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

• Ik herhaalde het vervoegen van werkwoorden in de verleden tijd.

Jonas is verliefd

■ Lees de tekst.
■ Vul in elke zin het juiste werkwoord in.
■ Je vervoegt de werkwoorden in de verleden tijd.

vertrekken – inspireren – eten – zoeken – vertellen – denken – gaan – fi etsen – zullen – schrijven 

Vandaag  de juf het verhaal van Romeo en Julia. Dat 

 Jonas. Hij  naar huis en 

 na over de manier waarop hij zijn liefde aan Leen zou verklaren. 

Hij   iets origineels.  hij een boeket 

bloemen kopen? Jonas  haastig en 

naar zijn kamer. Daar  hij een leuk briefje voor Leen.

Nadien  Jonas met zijn fiets richting Leen.

Flits!

■ Luister goed.
■ Vul de ontbrekende woorden in.

Jonas  een ruiker bloemen.

Hopelijk  Leen ze mooi.

Hij  naar haar toe.

Leen  al.

Jonas  een deuntje op zijn blokfluit.

Toen  Leen wakker.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

5

vertelde

inspireerde

dacht

zocht

at

schreef

vertrok

fietste

Zou

ging

bestelde

vindt

fietste

sliep

speelde

werd
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Weeroefeningen

Les 4

■ Schrijf de woorden in het meervoud.

de regenboog  het rekenboek 

het pakket  de kandidaat 

de planeet  de eigenschap 

de godsdienst  het ontwerp 

het kantoor  de diamant 

Les 5

■ Vervoeg de werkwoorden in de verleden tijd.
■ Vul de tabel aan.

rijden lopen vergeten

Ik ...

De jongen ...

Jullie ...

slapen zwemmen snijden

Ik ...

De jongen ...

Jullie ...

3

■ 4.1

■ 5.1

13

de regenbogen

de pakketten

de planeten

de godsdiensten

de kantoren

de rekenboeken

de kandidaten

de eigenschappen

de ontwerpen

de diamanten

reed

reed

reden

liep

liep

liepen

vergat

vergat

vergaten

sliep

sliep

sliepen

zwom

zwom

zwommen

sneed

sneed

sneden
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	■ Vervoeg de werkwoorden in de verleden tijd.
	■ Noteer de stam.
	■ Vul de juiste werkwoordsvorm in de zin in.

infinitief stam 

pikken  De kippen  alle graantjes weg.

raken  De speelster  de bal niet aan.

wassen  Na het sporten  mama zich meteen.

trouwen  De mannen  op een mooie zomerdag.

bouwen  In de eik  een merel een nest.

scheuren  Hij  het blad stuk.

sparen  Seppe  voor een nieuwe tablet.

blaffen  De honden  naar elke voorbijganger.

pakken  Ik  mijn koffer zelf in.

roken  Opa  vroeger sigaren.

Les 6

	■ Verandert de persoonsvorm in de verleden tijd van klank? Omkring.
	■ Schrijf de persoonsvorm in de andere tijd: tegenwoordige tijd wordt verleden tijd en 

omgekeerd.

Hij bracht de boeken terug naar de bibliotheek.

Hij  de boeken terug naar de bibliotheek.

Klankverandering?

ja nee

De dief stal een duur fototoestel.

De dief  een duur fototoestel.

Klankverandering?

ja nee

De peuter tekent op het nieuwe behangpapier.

De peuter  op het nieuwe behangpapier.

Klankverandering?

ja nee

De leerlingen zwemmen elke week 50 m schoolslag.

De leerlingen  elke week 50 m schoolslag.

Klankverandering?

ja nee

De muzikant vond zijn blokfluit niet meer.

De muzikant  zijn blokfluit niet meer.

Klankverandering?

ja nee

 ■ 5.2

7

 ■ 6.1
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pik

raak

was

trouw

bouw

scheur

spaar

blaf

pak

rook

pikten

raakte

waste

trouwden

bouwde

scheurde

spaarde

blaften

pakte

rookte

brengt

steelt

tekende

zwommen

vindt
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Meeroefeningen

Les 4

■ Gebruik het meervoud van elk woord in een zin.

wetenschap

portret

schoendoos

klaslokaal

boekenkast

Les 5

■ Zoek van elk werkwoord de verleden tijd.
■ Vul in elke zin de juiste werkwoordsvorm in.

slapen – zwemmen – lopen – vergeten – fl uiten – bijten – zitten – weten – vallen – komen 

Gisteren  oom en tante op bezoek. 

De kat  een hele namiddag op de bank.

Ik  een groot stuk uit die lekkere appel.

De goudvissen  in een mooie vijver in de tuin.

De oude man  op het gladde voetpad.

De vogels  vanochtend een mooie melodie.

De vrouw  haar portemonnee.

Wij  het juiste antwoord.

Ik  gisteren tegen een boom aan.

Vorig jaar  wij met 25 leerlingen in de klas.

■ 4.1

3

■ 5.1

13

Zinnen zijn eigen antwoord.

wetenschappen

portretten

schoendozen

klaslokalen

boekenkasten

kwamen

sliep

beet

zwommen

viel

floten

vergat

wisten

liep

zaten
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L

B O E T S E E R D E

O O E W

P A S T E E R A

S T D A

T E K E N D E L

E R D

D E

R E G E E R D E

■ Zoek het goede werkwoord.
■ Schrijf het in de verleden tijd.
■ Vul het op de juiste plaats in het rooster in.

boetseren – passen – leren – tekenen – dwalen – botsen – toeteren – regeren 

Tip!
Begin met het langste woord.

De student

De auto De trein De hond

De kunstenaar

Ik

Het meisje

De koning

■ 5.2
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Les 6

	■ Schrijf de zinnen in de andere tijd.
	■ Pas de zin aan waar nodig.
	■ Kijk naar het voorbeeld.

Voorbeeld:
Ricardo vertrekt volgende week met de bus naar Spanje.
Ricardo vertrok vorige week met de bus naar Spanje.

Vorige maand zwom Younes een moeilijke wedstrijd.

 

 

De meester vond mijn werk gisteren niet goed.

 

 

Samira speelt volgend jaar in een film mee.

 

 

Mijn mama werkte gisteren in Nederland.

 

 

Ella leest tegen volgende week haar boek uit.

 

 

7

 ■ 6.1

13

Volgende maand zwemt Younes een moeilijke wedstrijd.

De meester vindt mijn werk vandaag niet goed.

Samira speelde vorig jaar in een film mee.

Mijn mama werkt morgen in Nederland.

Ella las tegen vorige week haar boek uit.
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