
T5 Rem 28: de opbouw van een speech 
herken nen

Een speech

• kan informeren, bv. over activiteiten die worden aangeboden;
• kan overtuigen, bv. om te kiezen voor een bepaalde politieke partij;
•  kan aanzetten tot actie, bv. actie ondernemen voor meer samenhorigheid;
•  kan ontspannen, bv. leuke anekdotes vertellen van het voorbije jaar;
•  bestaat uit drie delen:
 – een inleiding met een begroeting
 – een midden met de inhoud 
 – een slot met een afsluiting

De opbouw van een speech

■■ Lees de speech van de directeur.
■■ Zet bij elk deel van de speech het juiste nummer:

1 = de zin waar de inleiding begint;
2 = de zin waar het midden begint;
3 = de zin waar het slot begint.

Beste ouders en grootouders, beste schoolbestuur, beste aanwezigen,
Als directeur van deze school mag ik jullie, samen met het schoolbestuur, verwelkomen op de 
plechtige opening van deze gloednieuwe feestzaal.
Deze feestzaal zal vandaag voor het eerst gebruikt worden. Het ziet er allemaal veelbelovend uit.
De zon straalt, de kinderen stralen. De leerkrachten ook. Zij geven vandaag ook het beste van   
zichzelf en … beste ouders … ze zijn zo fier op jullie kinderen. De leerlingen en leerkrachten hebben 
de afgelopen weken flink geoefend. Er wordt hier vandaag gedanst, er volgen gedichten, er is een 
gitaarconcert, er wordt gezongen, er worden bijzondere prijzen uitgereikt, er zijn presentatoren … 
Ook tijdens de optredens kunnen jullie verder genieten van een hapje en een tapje. Steekt u het 
bordje ‘Dorst’ omhoog, dan komen de mensen van ons oudercomité u graag aan tafel bedienen.
Na de optredens gaan we, samen met de leerlingen, onze sterren van vandaag, nog klinken op de 
opening van onze nieuwe feestzaal.
We gaan nu eerst kijken naar wat onze leerkrachten en leerlingen samen hebben voorbereid. 
Het zal de moeite waard zijn. Geniet ervan!

1
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3
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Het communicatieschema toepassen

■■ Herlees de speech uit oefening 1.
■■ Vul het schema aan: omkring of vul zelf in. 

zender  

ontvanger  

 

boodschap  

 

bedoeling ontspannen – informeren – overtuigen – aanzetten tot actie

inhoud in het belang van anderen – eigen belang

stijl openhartig – amusant – ontroerend – betrokken – oppervlakkig

situatie  

 

effect  

 

2

de directeur

meerdere antwoorden mogelijk

bv. al de aanwezigen

bv. Welkom op de opening van de feestzaal!

bv. in de nieuwe feestzaal van de school

bv. De directeur krijgt een applaus. De mensen kijken uit naar

het optreden.
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Het woordenboek gebruiken

In het woordenboek
• staan de woorden in alfabetische volgorde;
• zoek je grondwoorden op; Voorbeeld: boeken p ik zoek: boek
• zoek je de infinitief van een werkwoord op. Voorbeeld: hij wast af p ik zoek: afwassen

Bij welk woord zoek je?

■■ Noteer het woord dat je opzoekt in het woordenboek.

stoelen ik zoek: 

geantwoord ik zoek: 

rustte ik zoek: 

bloempje ik zoek: 

blaadjes ik zoek: 

vindt ik zoek: 

gesnurkt ik zoek: 

vlogen ik zoek: 

Zo zoek je een woord op in het woordenboek Voorbeeld:

• Duid de beginletter van het woord aan.
•  Zoek dezelfde beginletter in het woordenboek.
• Open het woordenboek bij die letter.

•  Kijk naar de tweede (derde) letter van het woord.
•  Zoek het eerste en het laatste woord. 

Dat zijn de woorden bovenaan de bladzijde. 
Tussen welke twee woorden vind je je woord? 

• Lees de betekenis af.

worstelen
Waar vind ik de letter w?
• Vooraan? a-b-c-d-e-f-g-h
• Midden? i-j-k-l-m-n-o-p
• Achteraan? q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

worstelen
eerste en laatste woord:

woonkamer  – wreken
worstelen – elkaar beetgrijpen en 
proberen op de grond te krijgen

1

T5 Rem 29: het woordenboek gebruiken 
om de betekenis van een woord te vinden

stoel

antwoorden

rusten

bloem

blad

vinden

snurken

vliegen
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

De betekenis vinden

■■ Lees de tekst.
■■ Zoek de betekenis van de vetgedrukte woorden op in een (online) woordenboek.
■■ Noteer de passende betekenis. 

Niet alle kinderen krijgen een cadeautje tijdens de 
feestdagen. Daarom organiseren wij de actie ‘Een cadeau 
voor iedereen’. Dat project brengt cadeaus bij kinderen 
in armoede.

In Vlaanderen groeit één op de tien kinderen op in 
armoede, in Brussel is dat zelfs één op de vier. 
Met de feestdagen voor de deur leidt dat in sommige 
gezinnen tot schrijnende situaties. Want meestal is er 
nauwelijks financiële ruimte om speelgoed voor hun kinderen te kopen.

Om dat op te vangen starten we met de campagne:

EEN CADEAU VOOR IEDEREEN!

Bezorg jij kinderen in armoede ook leuke feestdagen?
In drie stappen krijg je het voor elkaar:

1) Verzamel proper en functionerend speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt.
2) Neem een stevige doos, steek het speelgoed erin en plak de doos goed dicht.
3)  Breng het pakketje naar het postkantoor met de vermelding van ‘Een cadeau voor iedereen’ 

en verzend je doos gratis.
KLAAR!
Wij zorgen ervoor dat al het speelgoed terechtkomt bij kinderen die het nodig hebben.

het project:  

schrijnende:  

nauwelijks:  

de campagne:  

functionerend:  

het pakketje:  

de vermelding:  

2

een ontwerp of een plan dat iemand wil uitvoeren

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

zo slecht dat je zou willen dat mensen er niet mee te maken hadden

bijna niet

een grote openbare actie voor een bepaald doel

iets dat werkt

een pak dat je met de post verstuurt

als er iets over geschreven wordt
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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 die manier de reeks af.
 aap – beer – dolfijn – eend – giraf – leeuw 
• Als de eerste letter van één of meer woorden dezelfde is, kijk je naar de tweede letter.
 Voorbeeld: rond – raam – rennen – boek  boek – raam – rennen – rond

Alfabetisch rangschikken in kleur

■■ Geef de eerste letter van elk woord een kleur. Dezelfde letters krijgen dezelfde kleur.
■■ Als de eerste letter van twee woorden dezelfde is, onderstreep je de tweede letter.
■■ Rangschik de woorden alfabetisch.

feestje – kaars – receptie – speech – proosten

 

 

slinger – drank – serpentine – smullen – diner

 

 

1

T5 Rem 30: woorden alfabetisch 
rangschikken

feestje, kaars, proosten, receptie, speech

diner, drank, serpentine, slinger, smullen

feestje – kaars – receptie – speech – proosten

slinger – drank – serpentine – smullen – diner
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Alfabetisch rangschikken tot op de tweede letter

■■ Rangschik de volgende woorden alfabetisch.
■■ Je mag kleuren gebruiken.

knallen – kalender – familie – feestdag – kussen

 

 

vuurwerk – voedsel – vlaggen – vakantie – vreugde

 

 

Alfabetisch rangschikken tot op de tweede letter en verder

■■ Rangschik de volgende woorden alfabetisch.
■■ Je mag kleuren gebruiken.

confetti – champagne – cadeau – chef  – Chanoeka

 

 

voornemen – voeding – versieren – vuurpijl – voorspoed

 

 

2

3

familie, feestdag, kalender, knallen, kussen

vakantie, vlaggen, voedsel, vreugde, vuurwerk

cadeau, champagne, Chanoeka, chef, confetti

versieren, voeding, voornemen, voorspoed, vuurpijl
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De persoonsvorm, het onderwerp en de tijd van de zin zoeken

De persoonsvorm (pv)
•  De persoonsvorm is altijd 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? 
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 tegenwoordige tijd (t.t.)
•  Het gebeurt nu of het is nog niet voorbij.

De verleden tijd (v.t.)
• Het is voorbij, het is al gebeurd.

De persoonsvorm vinden

■■ Lees de zin.
■■ Stel de ja-neevraag in je hoofd. De pv komt dan vooraan in de zin.
■■ Omkring de persoonsvorm.

Het carnaval van Aalst is een van de bekendste en oudste carnavalsfeesten van België.

Het feest start op zaterdagavond vóór het eigenlijke carnaval.

’s Zondags trekt de grote carnavalstoet door de straten.

Het onderwerp vinden

■■ Lees de zin.
■■ Stel de ja-neevraag in je hoofd. Het onderwerp komt op de tweede plaats in de zin.
■■ Onderstreep het onderwerp.

Tienduizenden mensen wonen elk jaar dit gebeuren bij.

De deelnemende carnavalsgroepen maken telkens weer nieuwe kostuums en praalwagens.

De lange stoet telt meer dan honderd wagens.

1

2

T5 Rem 31: de persoonsvorm, het onderwerp 
en de tijd van de zin zoeken
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Zinnen onderzoeken

■■ Lees de t ekst.
■■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
■■ Onderstreep in elke zin het onderwerp.
■■ Omkring in welke tijd de tekst geschreven is.

Op dinsdagavond kun je de traditionele popverbranding bijwonen.

Daarmee wordt het carnavalsfeest afgesloten

Dan beginnen vele vermoeide feestvierders te wenen.

De tekst staat in de tegenwoordige tijd / verleden tijd.

Op maandag was de maandagstoet aan de beurt.

Die dag gooide Prins Carnaval van op het balkon van het stadhuis snoepgoed ter grootte 

van een ui naar beneden.

Dat was heel leuk.

De tekst staat in de tegenwoordige tijd / verleden tijd.

3

64 © De Taalkanjers 5, Plantyn Remediëring toetsen – Thema 5



De persoonsvorm aanpassen

De persoonsvorm
• is een werkwoord dat van vorm kan veranderen als de persoon verandert.
Voorbeelden:

infinitief 1ste persoon enkelvoud
stam 

2de persoon enkelvoud
stam + t

3de persoon enkelvoud
stam + t

drinken ik drink jij/je drinkt 
let op: drink je?

hij/zij/ze drinkt

1ste persoon meervoud 2de persoon meervoud 3de persoon meervoud

wij/we drinken jullie drinken zij/ze drinken

• vertelt of de zin in de tegenwoordige tijd (t.t.) of de verleden tijd (v.t.) staat.

tegenwoordige tijd:
Het gebeurt nu, het is nog niet voorbij.

verleden tijd:
Het gebeurde vroeger, het is voorbij.

Vandaag ga ik naar de dansles.
Ik speel graag in de tuin.

Gisteren ging ik naar de dansles.
Vorige week speelde ik in de tuin.

• Soms verandert het werkwoord van klank in de verleden tijd.
Voorbeelden:
worden p werden
slapen p sliepen
roepen p riepen

De persoonsvorm en het onderwerp vinden

■■ Lees de zin.
■■ Stel de ja-neevraag in je hoofd.
■■ Omkring de persoonsvorm.
■■ Onderstreep het onderwerp.

Voor moslims is het Offerfeest een belangrijk feest.

Het feest duurt drie dagen.

Op de ochtend van het Offerfeest gaan de moslims feestelijk gekleed naar de moskee voor 

het gebed.

Tijdens het feest bezoeken zij ook hun familie en vrienden.

Een deel van het feestmaal wordt weggeschonken.

1

T5 Rem 32: de persoonsvorm aanpassen

65© De Taalkanjers 5, Plantyn Remediëring toetsen – Thema 5



Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Van één naar meer

■■ Markeer in welke tijd de zin staat en om welke persoon het gaat.
■■ Verander het onderwerp in de zin van enkelvoud naar meervoud of omgekeerd.
■■ Pas de persoonsvorm correct aan. 

Divali, een vrolijk hindoefeest

1 Voor het feest moeten ze eerst het huis schoonmaken.

 Voor het feest  eerst het huis schoonmaken.

2 Ook vanbinnen maakt hij zich schoon.

 Ook vanbinnen  zich schoon.

3 Jullie aten een hele week geen vlees.

  een hele week geen vlees.

4 De kinderen wasten zich grondig en trokken nieuwe kleren aan.

   zich grondig en  

nieuwe kleren aan.

5 De tuinen worden verlicht met fakkels.

  verlicht met fakkels.

2

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

moet ze 

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

 t.t.  v.t.
 1 2 3

maken ze

Jij at

Het kind waste trok

De tuin wordt

meerdere antwoorden mogelijk

66 © De Taalkanjers 5, Plantyn Remediëring toetsen – Thema 5



Het communicatieschema

ZENDER

SCHRIJVER         SPREKER

BOODSCHAP

Wat? Waarover?

ONTVANGER

LUISTERAAR         LEZER

Wie? Aan wie?

Waarmee?
Bedoeling? 

Hoe?
Bedoeling? 

Hoe?

Geschikt of niet?

■■ Lees de persoonlijke boodschap van de verkoper.
■■ Vul het schema aan. 

Beste koper,

Zoek je een supersnelle wagen? Niet alleen op het land, maar ook in het 

water haalt deze racetruck snelheden tot 12 km per uur. Hij kan ontelbare 

stunts uitvoeren en gekke crashes maken. Draaien en keren kan hij in alle 

richtingen. Vind jij dat leuk? Neem dan snel deze wagen mee naar huis! 

Ik wens je veel rijplezier toe!

Bliksemsnelle groeten,

Igor

zender  

ontvanger  

bedoeling  

inhoud  

effect  

Waar? Wanneer?

Effect? Reactie?

1

T5 Rem 33: bij het overbrengen van een 
boodschap rekening houden met het 
communicatieproces 

de verkoper, Igor

de koper

de koper informeren/aanzetten tot kopen

een persoonlijke boodschap aan de koper

De koper weet nu of het speelgoed wel of niet geschikt is.

meerdere antwoorden mogelijk
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Speelgoed gezocht!

■■ Lees de persoonlijke boodschap.
■■ Verbind elke boodschap met het passende stuk speelgoed.

2

Dag stuntman,
Lekker buiten spelen wordt pas echt leuk als je met je eigen skateboard op pad 
gaat en snelle slides en spannende kickflips kunt maken. Dit stoere skateboard is 
72 cm lang en heeft een antisliplaag, zodat je niet snel zult uitglijden. Op de 
onderkant staat een leuke print van een stoere kangoeroe.
Stoere groeten,
Marco

Beste koper,
Loop met je poppen door dit speelhuis en ontdek een wereld waarin al je 
dromen uitkomen! Richt het sprookjesachtig mooie poppenhuis naar je eigen 
smaak in met meer dan vijftien speelonderdelen, zoals een eetservies en een 
puppy. Laat je fantasie de vrije loop en verzin de leukste verhalen.
Magische groeten,
Elfie

Beste sportieveling,
Alles loopt op wieltjes met deze coole inlineskates. Verbaas je vrienden of 
vriendinnen met je spectaculaire skateskills. Fun gegarandeerd! Dankzij de 
vier wielen rol je soepel en gemakkelijk vooruit. Bovendien hebben de skates 
snelsluitingen. Vergeet zeker je beschermset en helm niet! 
Rrrrrol erop los,
Timo

Dag spelletjesfanaat,
Het enige echte Monopoly-spel mag niet ontbreken in de spelletjeskast van een 
liefhebber van gezelschapsspelen. Het doel van het spel is om groot te worden door 
straten te kopen, huizen en hotels te bouwen. Heb je altijd al rijk willen worden? 
Het kan met Monopoly! Maar pas op dat je niet in de gevangenis terechtkomt! 
Veel liefs,
Els

Beste koper,
Hou je van fotograferen? Dan is deze camera met 5 megapixel met digitale 
zoom, gezichtsherkenning en groot kleurenscherm iets voor jou! Bewerk foto’s en 
video’s met talloze coole effecten, vervorm je stem, luister naar je favoriete 
muziek of speel coole spellen met de bewegingssensor! 
Veel fotofun,
Mariska
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