
Betekenis van een woord vinden

Ik begrijp een woord niet. 
Is het woord belangrijk om de tekst te begrijpen?
• Nee? p Ik lees verder.
• Ja? p Wat kan ik doen?

  Ik lees een stukje terug of verder.

  Ik kijk naar de prenten.

  Ik kijk naar het woord. 
  Ken ik een stukje van het woord?

  Ik zoek het woord op.
  (woordenboek, internet)

  Ken ik het woord in een andere taal?

  Ik vraag om hulp.

Gebruik de context

■■ Lees de tekst. 

Het magische receptenboek van bakkerĳ  Bliss
De ouders van Roos, Tĳ m, Dille en Leintje runnen een magische bakkerĳ  in het stadje Rampenburg.
Met behulp van een geheimzinnig kookboek, dat al eeuwen in de familie is, bakken ze de meest betoverende 
koekjes en taarten.
Als hun ouders een tĳ dje de stad uit moeten, krĳ gt Roos de sleutel van de voorraadkamer. In die kamer 
wordt al het voedsel bewaard, maar ook het mysterieuze kookboek. Haar moeder drukt haar op het hart: 
de deur mag alleen in noodgevallen geopend worden, want er mag absoluut geen magie vrĳ komen …
Wanneer de kinderen wat magische recepten uitproberen, belanden ze in coole situaties.
Maar wat zullen hun ouders daarvan vinden? Worden ze furieus of blĳ ven ze er kalm onder?

■■ Los de vragen op.
■■ Antwoord met de vetgedrukte woorden.

Welk woord wordt uitgelegd in de tekst? 

Welk woord herken je uit een andere taal? 

Van welk woord vind je een synoniem in de tekst? 

Van welk woord vind je een tegengestelde in de zin? 

p
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

De betekenis achterhalen 

■■ Lees de tekst.
■■ Kruis voor elk woord aan welke strategie je gebruikt om de betekenis te achterhalen.
■■ Noteer de betekenis met je eigen woorden.

Juf Nix snoept (niet meer)
De juffrouw op school houdt veel van snoepen, net als haar teckel Tikkie. Ze zĳ n dan ook allebei erg dik. 
De leerlingen van haar klas maken zich zorgen om de gezondheid van hun juf. Ze ondernemen van alles om 
ervoor te zorgen dat zĳ  minder gaat snoepen. De juf stelt dat aanvankelĳ k niet echt op prĳ s, maar als ze 
merkt dat ze wat kilo’s kwĳ traakt, gaat ze abrupt veel gezonder leven. Ze is haar leerlingen dankbaar voor 
de steun. Het lukt haar zelfs om de halve marathon uit te lopen! 
De moraal van het verhaal: dik zĳ n is niet goed voor je gezondheid.

aanvankelijk:
 Ik ken de betekenis van het woord al.
 Ik lees een stuk verder of terug in de tekst.
 Ik denk na of ik het woord uit een andere taal ken.
 Ik zoek het woord op in het woordenboek of op het internet.

Betekenis:  

abrupt:
 Ik ken de betekenis van het woord al.
 Ik lees een stuk verder of terug in de tekst.
 Ik denk na of ik het woord uit een andere taal ken.
 Ik zoek het woord op in het woordenboek of op het internet.

Betekenis: 

marathon:
 Ik ken de betekenis van het woord al.
 Ik lees een stuk verder of terug in de tekst.
 Ik denk na of ik het woord uit een andere taal ken.
 Ik zoek het woord op in het woordenboek of op het internet.

Betekenis:  

moraal:
 Ik ken de betekenis van het woord al.
 Ik lees een stuk verder of terug in de tekst.
 Ik denk na of ik het woord uit een andere taal ken.
 Ik zoek het woord op in het woordenboek of op het internet.

Betekenis:  
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De gevoelswaarde van woorden

Om woorden te gebruiken, moet je niet alleen weten wat ze betekenen, maar ook 
welk gevoel ze kunnen oproepen.
• Dat gevoel kan positief zijn p heerlijk, verrukkelijk, prachtig, aangenaam …
• Dat gevoel kan negatief zijn p razend, slecht, jaloers, lelijk …
Schrijvers gebruiken vaak woorden met gevoel om de tekst mooier te maken.
Ook restaurants gebruiken vaak een aangepaste taal: 
p  om hun gerechten mooier aan te prijzen, mooier te verpakken, om de realiteit 

wat te verbloemen;
p  om mensen te overtuigen, te verleiden, nieuwsgierig te maken.

Overtuig de lezer

Een bezoeker aan het nieuwe restaurant van chef Tzitweermee schrijft een recensie op
de Facebookpagina van het restaurant.
■■ Maak de tekst boeiender, zodat de schrijver de lezers kan overtuigen om naar het restaurant 

te gaan.
■■ Gebruik zeker drie bijvoeglijke naamwoorden. 

Datislekker ★ 9,4
Tapas Vinkel

 Bewaar

 
familie Bieb 

op 11 oktober 2019

We kregen eerst uitleg over de menukaart van een man. We hebben gegeten in een aangename sfeer. 
Het restaurant is ingericht. Tijdens het eten kun je genieten van het uitzicht. Wij komen zeker terug!

Eten & drinken 9
Service 9

Sfeer 8
Prijs/kwaliteit 9

8,9

Reageer   Delen 0   0

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij komen zeker terug!
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Woorden met gevoel

■■ Maak de menukaart boeiender.
■■ Gebruik minstens drie bijvoeglijke naamwoorden.

zalm met komkommer
***

kipsaté met pompoen en aardappelen
***

aardbeien met ijs

 
 

***
 
 

***
 
 

2
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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

• Je kunt de trappen van vergelijking toepassen. 

 regelmatig onregelmatig

Trappen noteren

■■ Kijk naar de foto’s.
■■ Kies uit het kader een bijvoeglijk naamwoord dat past bij de foto.
■■ Noteer de drie trappen van vergelijking.

vol – lang – goed – veel

    

    

   

warm
warmer

warmst

+ er
+ st goed

beter
best

1
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Trappen in vergelijkingen

■■ Vul telkens de drie trappen van vergelijking in.
■■ Het grondwoord is gegeven.

duur Het dagmenu was niet .

 Het vispannetje was  dan de spaghetti.

 De mosselen waren het .

lekker Het dessert was het  dessert dat ik al gegeten heb.

  Het ontbijt was ook , 

maar gisteren vond ik het wat  .

weinig Papa heeft  gegeten. Mama zelfs nog .

 Ik heb het  gegeten van ons allemaal.

laat We kwamen  aan in het restaurant.

 Gelukkig waren wij niet de  mensen die arriveerden. 

 Onze vrienden kwamen nog  dan wij aan.

graag  Ik eet  spaghetti. 

Pannenkoeken eet ik nog .

 Frietjes eet ik het .

2
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Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig

Het genus van een zelfstandig naamwoord:
• zegt of een zelfstandig naamwoord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is;
• vind je terug in het woordenboek: (m), (v), (o);
• het lidwoord wordt bepaald door het genus:
 – woorden met bepaald lidwoord het zijn steeds onzijdig;
 – woorden met bepaald lidwoord de kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn;
• bepaalt welk verwijswoord je gebruikt.

Voorbeelden:

lidwoord + zelfstandig naamwoord genus verwijswoord

de groente
de wortel
het voedsel

vrouwelijk
mannelijk
onzijdig

Zij is gezond.
Hij is knapperig.
Het is lekker.

Het genus van een zelfstandig naamwoord bepaalt soms ook de betekenis van het woord.
de pad (m) p het dier het pad (o) p de weg

Hij of zij?

■■ Lees de teksten. De verwijswoorden staan in vetjes.
■■ Omkring in elke tekst het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijswoord verwijst.

Beste juf,
Ik wil graag nog iets meedelen in verband met de zeeklassen.
Is het mogelijk om ons vooraf het menu mee te delen? Dan kunnen wij het vooraf eens 
overlopen. Onze Willem mag namelijk geen gluten eten. Mijn vrouw zal vooraf wat 
glutenvrije desserts klaarmaken. Mochten jullie vragen hebben, dan kun je haar altijd bellen. 
Mijn zoon zal de desserts afgeven voor hij op de bus stapt. Kun je hem daaraan herinneren, 
alsjeblieft?
Ik hoop dat het heel leuk wordt voor jullie en de leerlingen.
Dank je wel!
Bruno (papa van Willem)

■■ Vul de zinnen aan met het zelfstandig naamwoord en het correcte lidwoord.
■■ Omkring het juiste genus.

  genus

Het verwijst naar . m v o

Haar verwijst naar . m v o

Hem verwijst naar . m v o

1
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Ik heb niet lekker gegeten in dit restaurant. Het is oud en vuil. Het vlees was heel taai. 
De frieten waren dan weer nauwelijks gebakken, net als de groenten. De kok had ze overgoten 
met een  auwe witte saus. Het diepe, ronde bord was rondom belegd met mosselen in de 
schelp. Die waren met de beste wil van de wereld niet open te krijgen. In het midden van 
het bord lag een eenzame scampi. Je had bijna een microscoop nodig om hem op te merken.

■■ Vul de zinnen aan met het zelfstandig naamwoord en het correcte lidwoord.
■■ Omkring het juiste  genus.

  genus

Het verwijst naar . m v o

Haar verwijst naar . m v o

Hem verwijst naar . m v o

Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?

■■ Lees het recept. Enkele zelfstandige naamwoorden zijn onderstreept.
■■ Omkring in de tekst een verwijswoord dat het onderstreepte woord vervangt.

Wraps met gerookte zalm

De ingrediënten
4 tortilla-wraps
200 g gerookte zalm
75 g rucola
150 g kaas met 
verse kruiden

De bereiding: voer ze stap voor stap uit.
Besmeer de wrap met kruidenkaas.
Schik de gerookte zalm en rucola erop.
Rol de wrap dicht en snijd hem in tweeën.

Er staan nog meer leuke recepten in dit kookboek. Lees het maar eens door.

■■ Vul de zinnen aan met het correcte verwijswoord.
■■ Omkring het juiste genus.

  genus

 verwijst naar de bereiding. m v o

 verwijst naar de wrap. m v o

 verwijst naar het kookboek. m v o

2
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De tekstkenmerken van een recept

Een recept is een omschrijving van hoe je een gerecht (maaltijd) moet bereiden.
Je kunt een recept vaak al herkennen aan:
• de opmaak, de lay-out;
• de korte zinnen;
• het eenvoudige taalgebruik.

Een recept is uit verschillende onderdelen opgebouwd:
• de ingrediënten en het benodigde materiaal vertellen je wat je allemaal nodig hebt;
• de bereiding vertelt hoe en in welke volgorde je het gerecht moet klaarmaken;
• het aantal personen;
• de bereidingstijd.

De kenmerken van een recept

■■ Lees het recept.
■■ Noteer het nummer van elk kenmerk op de juiste plaats.

1 de ingrediënten
2 het benodigde materiaal
3 het aantal personen
4 de bereidingstijd
5 de verschillende stappen in de bereiding

1

Gebakje met vers fruit
� 4 personen  
 10 min  

Ingrediënten  
125 ml verse slagroom
4 plakken roombotercake
1 banaan
1 mango
kant-en-klare chocoladesaus
geraspte kokos

Materiaal  
kom
schilmesje
bord
een handmixer of een garde

Bereiding  
1  Klop de slagroom stĳ f met een handmixer 

of met een garde. 
2  Doe een beetje slagroom op 4 plakken 

roombotercake. 
  Pel 1 banaan en snĳ  die in plakjes. 

Leg de plakjes op de slagroom. 
3  Schil de mango. Snĳ  stukjes van de mango. 
4  Verdeel de stukjes over de plakjes cake. 

Doe nog wat kant-en-klare chocoladesaus 
over alles heen. Bestrooi de gebakjes met 
geraspte kokos.

T5 Rem 38: de kenmerken van een recept
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Wat ontbreekt?

■■ Kruis de kenmerken van een goed recept aan die ontbreken in deze recepten.

 ingrediënten  ingrediënten
 benodigd materiaal  benodigd materiaal
 aantal personen  aantal personen
 bereidingstijd  bereidingstijd
 verschillende stappen in de bereiding  verschillende stappen in de bereiding
 eenvoudig taalgebruik  eenvoudig taalgebruik

2

Croque-monsieur

Ingrediënten
500 g varkensgehakt
1 el boter
8 dikke sneden brood
augurken in schijfjes gesneden
mosterd
zilveruitjes
ketchup

Bereiding
Smelt de boter in een pan.
Bak het gehakt al roerend bruin.
Smeer mosterd op een snede brood en 
leg er een vierde van het gehakt op.
Beleg verder met augurk en zilveruitjes.
Sluit af met een snede brood. 
Bak de croque-monsieur.
Serveer met ketchup.

Pannenkoeken met banaan

� 1      5 min

Benodigdheden
een vork
een kom
een pan

Bereiding
Prak eerst de rijpe banaan met de vork. 
Mêleer nadien de 2 eieren eronder 
en unificeer tot een coulante massa.
Verwarm wat olie in een pan met goede 
antiaanbaklaag.
Doe wat melange in de pan en schroei 
de pannenkoekjes aan beide zijden.
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De betekenis van een leenwoord vinden

Een leenwoord
• een woord uit een andere taal dat wij gebruiken in onze taal

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.

Leenwoorden herkennen

■■ Lees de zinnen.
■■ Omkring het leenwoord.
■■ Gebruik een van de strategieën om de betekenis van 

het leenwoord te vinden.
■■ Noteer het nummer van de zin bij de passende foto.

1  Ik ben gek op sushi. Ik begin al te watertanden als ik nog maar 

denk aan die heerlijke rolletjes rijst met zalm, tonijn of avocado.

2  De kommen met gerechten staan in een bain-marie om ze 

warm te houden.

3  Op het verjaardagsfeest aten de kinderen crêpes met bruine suiker.

4  In tortellini kan kaas, spinazie of gehakt zitten. 

De ringetjes kunnen ook leeg zijn.

5 Welke garnituur ga je serveren bij het vlees?

1

T5 Rem 39: de betekenis van een 
leenwoord vinden

79© De Taalkanjers 5, Plantyn Remediëring toetsen – Thema 6



Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Leenwoorden onderzoeken

■■ Lees de zinnen.
■■ Zoek de betekenis van het vetgedrukte leenwoord aan de hand van een van de strategieën.
■■ Noteer de betekenis.
■■ Je mag een (online) woordenboek gebruiken.

1 Een lekkere bouillon is de perfecte basis voor soepen, sauzen en tal van andere gerechten.
2 De kinderen doen heel v eel croutons in hun soep.
3 Papa laat de eend glaceren in de oven. 
4 Ik laat mijn lasagne altijd gratineren in de oven.
5  Als de kok een bestelling voor biefstuk doorkrijgt, dan vraagt hij: ‘Wat is de cuisson?’ 

Daarop kan het antwoord zijn: rood, medium of doorbakken.

bouillon =  

 

croutons =  

 

glaceren =  

 

gratineren =  

 

cuisson =  

 

2
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Instructies geven

Een instructie:
• is een bevelzin: je gebruikt de stam van het werkwoord;
• zegt wat iemand moet doen;
• is kort en duidelijk;
• vertelt netjes en duidelijk wat er hoe moet gebeuren;
• herken je aan het werkwoord dat vooraan in de zin staat.

 Voorbeelden: Neem je boek.
 Schil de appel.

Instructies herkennen

■■ Lees de zinnen.
■■ Kruis de zinnen aan die een instructie geven.

 Smelt de boter in een steelpan.
 Het vuur mag niet te hard staan.
 Doe de bloem erbij. 
 De boter mag niet verkleuren, maar ze moet wel goed heet zijn.
 Giet beetje bij beetje de melk erbij en roer het mengsel glad.
 Breng het al roerend aan de kook, op een matig vuur.
 Om de smaak van de bloem weg te werken, moet je de saus enkele minuten laten doorkoken.
 Met nootmuskaat, peper en zout kun je de saus nog wat op smaak brengen.

Instructies maken

■■ Lees de zinnen.
■■ Maak er een instructie van. 

1 Eerst moet je de suiker en de boter samen mengen.

 

 

2 Dan moet je de eieren en de bloem erbij doen.

 

 

3 Daarna mix je alles tot een glad mengsel.

 

 

1
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

4 Nu kun je de cakevormpjes vullen.

 

 

5 Ten slotte laat je ze 12 minuten bakken in een oven van 200 °C.

 

 

Instructies geven

■■ Schrijf een korte instructie bij elke foto.
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