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We 
vliegen 
erin!
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Opvang voor kinderen die kunnen 
vliegen

Ik kan de personages benoemen en vertellen wat ze doen in het verhaal.

Lees de tekst. 

Dorus is een uitvinder. Zijn zus vindt dat hij te vaak alleen is. Om van haar gezeur af te zijn, 
bedenkt hij een plannetje. Hij start met een ‘opvang voor kinderen die kunnen vliegen’. 
Alleen duurt het wel heel lang voor er een kind naar zijn opvang komt. Tot opeens Emmeline voor 
zijn deur staat ...zijn deur staat ...

A
Dorus aarzelde even voor hij  
antwoord gaf. 
Wat snapte een kind daar nu van.
Toen zei hij toch maar: 
“Ik teken een vliegmantel.”
Emmeline zette een stapje dichter
 bij de schets. 
Ze kneep een oog dicht en tuurde 
naar het papier. 
“Die fl appen aan de zijkant zorgen 
ervoor dat je bij de eerste 
windvlaag neerstort.” 
Hij keek haar met open mond aan.     

B
“Ik weet wat ik zeg”, zei ze met een diepe zucht.
 Ze tilde een van haar vlechten op. Daaronder was een litteken te zien.
 “Poging 13”, ging ze somber verder. “En ja, het deed heel erg pijn. Als je de fl appen zo groot 
maakt, brengt de wind je uit balans. Te kleine fl appen houden je niet eens in de lucht.”
“Dus jij hebt al 13 keer geprobeerd om te vliegen?”  Dorus geloofde zijn eigen oren niet.
“21 keer”, lachte Emmeline breed. “Maar ik stort niet elke keer neer, hoor. Meestal raak ik niet 
eens in de lucht.”
 Hij zag een lelijke vlek op haar arm. “Ook een ongelukje?” vroeg hij nieuwsgierig.
 Ze knikte en liet haar schouders hangen.
“Ik had een cape gemaakt. Eentje met lange mouwen en een dubbele laag stof. Tussen de 
lagen moest warme lucht stromen. Even ging het goed. Ik ging de lucht in.”
“En toen?”  Dorus ademloos.
 “Toen vloog mijn linkermouw in brand”, zei Emmeline terwijl ze haar schouders optrok.
Wat een pechvogel, dacht Dorus.
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C
“En vinden je ouders het goed dat je blijft proberen om 
te vliegen?” lachte Dorus. In gedachten had hij alweer 
een nieuwe versie van de vliegmantel.
“De week dat ik bij papa ben, teken ik mijn plannen. 
Papa is bang voor alles! Ik mag niet op het klimrek want 
dat is gevaarlijk. Ik mag niet in de buurt van de oven 
komen want dat is gevaarlijk. 
 Hij en zijn vriendin houden me voortdurend in de gaten. 
Daarom teken ik, een hele week lang.
De week dat ik bij mama ben, probeer ik alles uit.
Mama is vaak verdrietig. Dan voelt ze zich eenzaam.
Ze ziet het niet eens als ik gevaarlijke dingen probeer. 
Lekker handig!”
Dorus keek Emmeline aan.
 Ze klonk wel stoer, maar ze was het niet, stelde hij vast.
 Hij dacht dat hij zelfs een traan zag in haar ooghoek, 
 maar helemaal zeker wist hij het niet.

D
“Dus deze week is een mamaweek?” vroeg hij dan.
“Dat denkt papa”, gniff elde Emmeline.
“En je mama ...”
“Die denkt dat ik bij papa ben. Goed, hé!”
Dorus stotterde en stamelde. Uiteindelijk zei hij: “Dat gaat zo maar niet, Emmeline! 
Ik bel je moeder.”
Emmeline werd bleek. De traan die hij daarnet dacht te zien, liep nu over haar wang. 
En er volgden er nog veel meer.
“Mag ik blijven, alsjeblieft? Een dagje. Alleen vandaag. 
En vanavond bel ik mama. Beloofd!”
Hij wist dat het niet verstandig was. 
Toch knikte hij traag.
“Een dag, Emmeline”, zei hij.
“En dan bellen we samen naar je mama.”

30

35

40

45

50

55

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Opvang voor kinderen 
die kunnen vliegen

Joke Guns | Sara Gerard

O
pvang voor kinderen die kunnen vliegen | Joke Guns
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Dorus moet wat meer onder de mensen komen. 
Dat vindt zijn zus Rebecca in elk geval.
Om haar tevreden te stellen, opent Dorus 
een opvang voor kinderen die kunnen vliegen.
Hij weet zeker dat er geen enkel kind zal komen. 
Emmeline denkt daar anders over.
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Meer lezen? 
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen, 
Joke Guns, Talentbib 3

W
de schets snelle tekening

het litteken wat soms op de huid overblijft nadat een wonde is genezen

zijn oren niet geloven niet kunnen geloven wat er gezegd wordt

neerstorten niet meer kunnen vliegen en hard op de grond neerkomen

de cape mantel zonder mouwen

de pechvogel iemand die altijd pech heeft

stamelen haperend spreken, iets moeilijk gezegd krijgen



Wie zijn de hoofdpersonages in het verhaal? 
Schrijf hun namen bij de illustratie in de tekst.

Wie zijn de personages in een verhaal?
Een verhaal gaat altijd over iets of iemand.
Dat zijn de personages.

Beeld je in: 

> Waar zijn ze?
 In het bos, bij grootmoeder ...

> Wat gebeurt er met ze?
 Ze verdwalen, ze worden opgegeten ...

> Hoe voelen ze zich?
 Bang, boos, blij ...

Hoe meer je je inleeft, hoe leuker het verhaal wordt!

Sommige personages zijn belangrijker dan anderen. Erg belangrijke personages 
noemen we hoofdpersonages.

Maar ook over ons!

Dit verhaal 
gaat over mij!

Ik ben dus het 
hoofdpersonage.

Jij bent Emmeline.
Vul het vriendenboekje in met wat je weet uit de tekst. Wat je niet weet, geef je een ?.

Teken mij

Mijn naam is   .

Mijn hobby is   .

Mijn lievelingsdier is   .

Mijn favoriete fi lm is   .

Dit ben ik.

 Ik lust graag   .

Dit is mijn grootste droom:   .

Ik kan  wel/niet vliegen. Ik heb het al   keer geprobeerd.

 Wat ik niet leuk vind:  

Mijn favoriete fi lm is  

2

W
het hoofdpersonage
belangrijkste personage van het verhaal

de illustratie
tekening of prent
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Kleur de zin(nen) in de tekst die zeggen dat:

de papa van Emmeline goed op haar past, hij weet altijd wat ze doet.

Emmeline gewond raakte toen ze neerstortte.

Dorus bijna niet kan geloven dat Emmeline al vaak probeerde te vliegen.

Dorus denkt dat Emmeline niet echt stoer is.

Kruis het juiste antwoord aan.

a Kan Emmeline vliegen?

 Ja, dat doet ze met haar vlechten.
 Nee, ze vindt vliegen te gevaarlijk.
 Nee, maar Dorus kan wel vliegen.
  Nee, maar ze wil het wel graag kunnen.

b Dorus wil eerst niet antwoorden wat hij tekent. 
 Waarom niet?

 Omdat hij niet goed kan tekenen.
 Omdat hij eerst iets wil eten.
  Omdat hij denkt dat een kind daar niets van snapt.
 Omdat ze vlechten heeft.

c Wat bedoelt Dorus met een ‘mamaweek’?

 Dan vieren we moederdag.
  Dan is Emmeline de hele week bij haar mama.
 Dan helpt Emmeline mama met klusjes.
 Dat vindt Emmeline een grappig woord.

d Hoe komt Emmeline aan haar litteken?

 Haar vlecht zat te strak.
 Ze is zo geboren.
 Dat weet ze niet meer.
  Ze is gevallen.

e Dorus wilde eigenlijk geen kinderen in zijn kinderopvang. 
Waarom mag Emmeline dan wel blijven?

 Ze kan vliegen.
 Hij krijgt veel geld om op haar te passen.
  Ze heeft dezelfde droom als hij: kunnen vliegen.
 Ze vindt de tekeningen mooi.

4
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  Omdat hij denkt dat een kind daar niets van snapt.
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De papa van Emmeline is erg bezorgd.

a Schrijf twee dingen op die hij gevaarlijk vindt.

1 

2 

b Wat vinden jouw ouders gevaarlijk? Wat mag jij niet doen?

Waarom is Emmeline volgens jou weggelopen? 
Overleg met je partner. Schrijf jullie antwoord op.

Lees het vervolg van het verhaal.

6

7

W
overleggen
bespreken

8 Lees het vervolg van het verhaal.het vervolg van het verhaal.

Dorus keek naar de klok die boven de keukendeur hing.
Halfnegen pas, en hij had Emmeline een dag beloofd.
Een lange, lange dag.
Hij kreeg nu al spijt van zijn belofte.
Wat verlangde hij naar het rustig denken, 
het tekenen, de stilte.
“Zullen we een nieuwe vliegmantel bedenken?” 
onderbrak Emmeline zijn gedachten. 
Ze veegde kordaat haar tranen weg.
Ze schoof een nieuw vel papier onder zijn neus. 
Toen gaf ze hem een potlood en zei: “We weten in elk geval 
hoe we het niet moeten doen!”
Dorus begon te lachen. Hij lachte harder dan hij in jaren 
gelachen had.
“Je bent me er eentje, Emmeline!” gierde hij.
“Dat zegt mama ook altijd”, knikte Emmeline wijs. “En nu aan het werk. Die dag is zo om!”

Met hun hoofden boven het papier werkten ze samen aan het ontwerp van een nieuwe 
vliegmantel. Dorus schetste, Emmeline wees hem op dingen die echt niet konden.
Om twaalf uur stond er een prachtige vliegmantel op papier.
Het was er eentje met fl appen, niet te groot en niet te klein.
De warme lucht lieten ze achterwege. Dorus had geen zin in brand.
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In het vervolg lees je dat Dorus spijt krijgt van zijn belofte. Leg uit.

a Welke belofte is dat?

b Waarom heeft hij daar spijt van?

c Wat doet Emmeline zodat Dorus geen spijt meer heeft van zijn belofte?

d Heb jij al eens iets beloofd waar je later spijt van kreeg? Leg uit aan je partner.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik geef dit verhaal

Ik kon de personages in dit verhaal opnoemen.

Ik kon vertellen wat personages doen in het verhaal.
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les 5

We vliegen erin!
Ik kan goede vragen stellen.
Ik kan vragen over mezelf beantwoorden.

Vul het vriendenboekje in.1

Mijn naam is

Hoe oud ben je?  jaar.

 Waar woon je? 

Aantal broer(s):  zus(sen ): 

Wat is je haarkleur?  bruin  blond  zwart  ros 

Welke kleur hebben je ogen?  blauw  bruin   groen

Hoe heet je school? 

In welke klas zit je? 

Hoe heet je juf of meester? 

Heb je al gevlogen? Ja/nee

Dat was met een 

naar  .

Wat verkies jij?

luchtballon    straaljager
autoreis of  vliegreis
in de lucht    op het land

W
we vliegen erin
we gaan ertegenaan

W
de luchtballon 
ballon die met warme 
lucht gevuld wordt en 
daardoor opstijgt

Thema 1 - les 5 11
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Bedenk drie vragen die je aan elkaar kunt stellen.

STAP 1: Neem het taalschrift van je partner.

STAP 2:  Schrijf in elke ballon een vraag voor je partner.
Stel geen ja-neevraag.

STAP 3: Neem je eigen taalschrift weer.

STAP 4: Beantwoord de vragen op de stippellijnen.

2

W
de ja-neevraag
vraag waarop je enkel met
ja of nee kunt antwoorden
bv. Vind jij lezen leuk?
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Bedenk voor de wolkballon een vraag over vliegen.

STAP 1: Neem het taalschrift van je partner.

STAP 2:  Schrijf in de wolkballon een vraag die gaat over vliegen.
Stel geen ja-neevraag.

STAP 3: Probeer te voorspellen wat je partner zal antwoorden. Noteer dat op je kladpapier.

STAP 4: Neem je eigen taalschrift.

STAP 5: Schrijf het antwoord op.

STAP 6: Overleg: had jij het juist voorspeld?

Hoe verliep de les voor jou?

Ik bedacht leuke en goede vragen.

Ik kon de vragen over mezelf vlot en juist invullen.

Ik werkte goed samen met mijn partner.

3

4

Bedenk drie vragen die je aan elkaar kunt stellen.

STAP 1: Neem het taalschrift van je partner.

STAP 2:  Schrijf in elke ballon een vraag voor je partner.
Stel geen ja-neevraag.

STAP 3: Neem je eigen taalschrift weer.

STAP 4: Beantwoord de vragen op de stippellijnen.

2

W
de ja-neevraag
vraag waarop je enkel met
ja of nee kunt antwoorden
bv. Vind jij lezen leuk?
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les 7

Het alfabet
Ik kan het alfabet in de juiste volgorde opzeggen. 

Alle lett ers samen vormen het alfabet.

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

De letters staan in het alfabet altijd in dezelfde volgorde. Je kunt er alle Nederlandse woorden 
mee schrijven.

Schrijf hieronder het alfabet. Probeer bij elke letter een woord te verzinnen.
Zoek zoveel mogelijk mensen, dieren en dingen die iets met vliegen te maken hebben.

V

1
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Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon het alfabet in de juiste volgorde opzeggen.

Ik kon bij bijna elke letter van het alfabet een woord bedenken.

2
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Vlieg je mee?
Ik kan in de tekst de informatie vinden die ik nodig heb.

Lees met je partner tekst A of tekst B. Ieder leest een kleur.

Tekst A: 

Als je aan vliegen denkt, dan denk je vast aan vogels.
Je weet wel: donzige pluizenballetjes met een  snavel, 
twee kleine  oogjes, twee  pootjes en twee  vleugels.
Het ene moment staan ze op de grond en hup, 
dan vliegen ze hoog in de lucht. 

Het lijkt wel of vliegen vanzelf gaat. 
Mensen kunnen daar alleen maar van dromen.
Waarom kunnen wij niet vliegen en vogels wel?

Veren
Wij hebben natuurlijk armen en geen  vleugels. 
Vleugels zijn gemaakt van veren. 

Er zitten wel negen soorten veren in een vleugel.
De langste veren helpen om te sturen. 

Superkracht
Vogels moeten vaak heel lang vliegen.
Soms moeten ze snel of hoog vliegen.
Om te vliegen heb je veel kracht nodig.

Opstijgen vraagt het meeste kracht.
Daarom hebben vogels sterke borstspieren.
Zelfs als je elke dag gewichten heft, 
ben jij nog niet sterk genoeg om te vliegen.

Verboden te snoepen
Vogels eten best geen hamburgers of ijsjes.
Om te vliegen moet je immers heel licht zijn.
Daarom zijn de botten en de veren van vogels hol. 

De botten van mensen zijn niet hol.
Mensen hebben ook meer vet.
Zelfs als je elke dag alleen maar sla eet, 
ben je nog niet licht genoeg om te vliegen.

1
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Vogeltje, waarom vlieg jij niet?
Pinguïns zijn echt vreemde vogels.
Ze kunnen niet vliegen. 
Dat komt omdat ze hun  vleugels gebruiken om te 
zwemmen.

Ze vliegen door het water in plaats van door de lucht.
En struisvogels dan? 
Kijk eens goed! Wat denk je?
Hun  vleugels zijn te klein! 
Ze zijn te zwaar om te vliegen.

Ze zijn wel heel snel.
En met hun lange  poten kunnen ze gemeen trappen!

Jij bent toch geen vogel? 
Ook sommige insecten kunnen vliegen. 
Hoe kan dat dan? Ze hebben toch geen veren?
Nee, maar ze hebben wel sterke spieren.

Hun  vleugels bewegen supersnel. 
 De hommel beweegt zijn vleugels wel 300 keer per 
 seconde. 
Daarom hoor je hem zoemen.

En toch wil ik vliegen!
Dat kan! Maar je kunt het niet zelf.
Je hebt een vliegtuig, een helikopter of een raket nodig om dat te doen.

 Misschien kunnen we het op een dag toch leren.
De tijd vliegt immers.
We blijven erover dromen.

W
donzig heel zacht

opstijgen  een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht, 
het tegengestelde van landen

het bot

een vreemde vogel   iemand die er raar uitziet of zich anders gedraagt

de tijd vliegt  de tijd gaat snel

5 6

7



18 Thema 1 - les 10

Vragen bij tekst A

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst A te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil weten hoe dieren kunnen vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 16.

Waarom kunnen mensen niet vliegen?
Zoek drie redenen in de tekst.

1  

2  

3  

a Welke dieren uit de tekst kunnen vliegen? Welke dieren niet?  
Noteer ze in de juiste kolom.

 
dieren die kunnen vliegen

 
dieren die niet kunnen vliegen

b Schrijf er zelf nog één voorbeeld bij.

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4 W
de reden
waarom iets gebeurt  
of waarom iets zo is

5
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Waarom kunnen sommige vogels niet vliegen?
Geef twee redenen.

1 

2 

Kleur in de tekst: 

drie lichaamsdelen van een vogel.

de zin waarin staat waarom een hommel zoemt.

de zin waarin staat dat mensen op een dag misschien wel kunnen vliegen.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik geef deze tekst 

Ik wist waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.

Ik wist waarom mensen niet kunnnen vliegen.

Ik werkte goed samen met mijn partner.

6
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Vragen bij tekst A

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst A te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
  Saïd wil weten hoe dieren kunnen vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafi k wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
  In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijfl ijn op p. 16.

Waarom kunnen mensen niet vliegen?
Zoek drie redenen in de tekst.

1 

2 

3 

a Welke dieren uit de tekst kunnen vliegen? Welke dieren niet? 
Noteer ze in de juiste kolom.

dieren die kunnen vliegen dieren die niet kunnen vliegen

b Schrijf er zelf nog één voorbeeld bij.

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de 
week of maand verschijnt, 
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4 W
de reden
waarom iets gebeurt 
of waarom iets zo is

5
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Tekst B: 

Vlieg je mee?
Kun jij vliegen? Weet je dat wel zeker?

Heb je al eens heel snel met je armen geflapperd?
Niet gelukt? Jammer! 
Mensen zijn te zwaar om zelf te vliegen.
Heel wat mensen hebben er wel over gedroomd of hebben 
het zelfs geprobeerd.

Ken je het verhaal van Icarus?
Dat verhaal is heel oud.

Het werd lang geleden verteld in Griekenland.

Icarus en zijn vader zaten in de gevangenis op het eiland Kreta. 
Ze ontsnapten door vleugels te maken van veren en was.

Icarus vloog weg, maar hij luisterde niet meer naar zijn vader.
Hij vloog hoger en hoger, tot hij heel dicht bij de zon kwam.

Kun je al raden wat er gebeurde? 
Inderdaad, de was begon te smelten en Icarus viel in zee.

Dat verhaal is natuurlijk niet echt gebeurd, maar mensen bleven wel proberen om echt te vliegen.

Dromen over vliegen
Deze schets werd gemaakt door Leonardo Da Vinci. Hij 
leefde vroeger in Italië.

Hij was een schilder en een uitvinder. Ook hij wilde graag 
mensen laten vliegen.

Jammer genoeg lukten zijn plannen niet echt.
Hoewel? Aan welk soort vliegtuig denk jij als je naar de 
schets kijkt?

Vliegen met een ballon
“Hmm, mensen kunnen niet zelf vliegen. Dan moeten we 
zorgen dat ze kunnen meevliegen!”

Dat zeiden de broers Montgolfier uit Frankrijk. Driehonderd 
jaar geleden zagen ze dat je een papieren zak kunt laten 
vliegen door er een vuurtje onder te maken. 
En dus maakten ze een heel grote zak van stof en papier. 

Onder de ballon hing een mandje.
Inderdaad, een luchtballon!

Op de eerste ballonvlucht vlogen geen mensen als passagier mee.

In de mand zaten een schaap, een eend en een haan.

Na acht minuten vliegen scheurde de ballon. De dieren hadden gelukkig geen schrammetje! 
De broers Montgolfier verbeterden hun uitvinding zodat er ook mensen mee de lucht in konden.

1

2

3
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Zweefvliegen
Hier zie je Otto Lilienthal. Hij was een Duitse uitvinder.
Meer dan honderd jaar geleden liep hij met een 
zelfgemaakt zweeftoestel een heuvel af. 

Heel wat mensen stonden bang te kijken. Was Otto gek 
geworden? Hij nam een flinke aanloop en ... de vleugels 
namen Otto mee de lucht in!

Zo zweefde hij een tijdje rond om dan weer met zijn 
beide voeten op de grond te landen.

Het eerste vliegtuig
De gebroeders Wright leefden in Amerika. Ze waren grote 
fans van Otto.

Eerst bouwden ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze 
daar niet meer zo tevreden over. Soms was er niet genoeg 
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.

Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook 
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een 
motor nodig. 
Op een dag, wel honderd jaar geleden, lukte hun plannetje. Ze stegen op en vlogen vijfendertig 
meter ver. Het eerste vliegtuig was geboren! 

Steeds groter, steeds sneller
Vanaf dan ging het allemaal heel snel. 

Het ene vliegtuig werd nog beter dan het andere. 
Er kwamen snellere vliegtuigen, grotere vliegtuigen 
en nog heel wat andere vliegende toestellen zoals 
helikopters en raketten.
Deze Airbus kan bijna duizend mensen vervoeren!

Mensen kunnen vandaag nog steeds niet zelf vliegen.
Maar wie weet wat de toekomst brengt?
De tijd vliegt immers.

W
flapperen  iets dat snel heen en weer beweegt, bv. vleugels

de was zachte, vette stof waarmee je kaarsen maakt

de passagier persoon die meevliegt met een vliegtuig

het zweefvliegtuig  vliegtuig dat vliegt zonder hulp van een motor 

opstijgen   een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht,
 het tegengestelde van landen

vervoeren van een plaats naar een andere plaats brengen

de tijd vliegt de tijd gaat snel

4

5

6



22 Thema 1 - les 10

Vragen bij tekst B

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst B te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 20.

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand.

1 Icarus

2 de gebroeders 
Wright

3 Otto Lilienthal

4 de gebroeders 
Montgolfier

5 Leonardo Da Vinci

 het eerste vliegtuig met een motor

 uitvinder(s)

 vleugels van was

 er kunnen duizend mensen meevliegen

 een schilder

 een heuvel aflopen

 zweefvliegen

 dieren in een mand

 leefden in Amerika

 een papieren zak kun je laten vliegen

b  Kleur in oefening 4a: 

de beschrijving die nergens bijhoort. 

Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?

 

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4
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Kleur in de tekst:

de zin waarin staat dat het verhaal van Icarus niet echt gebeurd is. 

de zin waarin staat dat Leonardo Da Vinci’s plannen niet lukten.

de zin waarin staat dat het schaap, de haan en de eend veilig uit de luchtballon kwamen.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik geef deze tekst

Ik kon vertellen hoe mensen probeerden om zelf te vliegen. 

Ik ontdekte informatie over verschillende vliegende tuigen. 

Ik werkte goed samen met mijn partner.

5

6

Vragen bij tekst B

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst B te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
  Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafi k wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
  Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijfl ijn op p. 20.

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand. 

1 Icarus

2 de gebroeders 
Wright

3 Otto Lilienthal

4 de gebroeders 
Montgolfi er

5 Leonardo Da Vinci

 het eerste vliegtuig met een motor

 uitvinder(s)

 vleugels van was

 er kunnen duizend mensen meevliegen

 een schilder

 een heuvel afl open

 zweefvliegen

 dieren in een mand

 leefden in Amerika

 een papieren zak kun je laten vliegen

b  Kleur in oefening 4a: 

de beschrijving die nergens bijhoort.

Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de 
week of maand verschijnt, 
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4
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les 13

Hoe vind je de betekenis van een 
moeilijk woord?

Ik weet hoe ik de betekenis van een moeilijk woord kan vinden.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

Lees de tekst.

a Markeer een woord dat je niet begrijpt.

De gebroeders Wright leefden in Amerika.
Eerst ontwierpen ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze 
daar niet meer zo opgetogen over. Soms was er niet genoeg 
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook 
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een 
motor nodig.
Op een dag, meer dan een eeuw geleden, lukte hun plan. 
Ze stegen op en vlogen vijfendertig meter ver. 
Het eerste vliegtuig was geboren!
Het is dus meer dan een eeuw oud!

b Overleg met je partner. Wat doen jullie om de betekenis van dat woord te vinden?

Ik begrijp een woord niet. Hoe los ik dat op?
1 Lees de hele zin. Kun je de betekenis afl eiden uit de zin?
2 Splits het woord. 

Bv. kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek waar men karton maakt
3 Vraag uitleg aan iemand.
4 Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.

a Wat betekent het woord ‘eeuw’?

b Op welke manier vond jij de betekenis? Kruis één antwoord aan.

 Ik kende de betekenis al.
 Ik vond de betekenis in de tekst.
 Ik vond de betekenis in het woordenboek.
 Ik verdeelde het woord in stukken en vond zo de betekenis.
 Ik moest de betekenis aan de juf of meester vragen.

1

W
markeren
aanduiden met een kleur

2
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Hoe rangschik ik woorden alfabeti sch?
Om woorden alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord. 
Bv. aap, beer, cavia, dromedaris ...

Namen van personen worden meestal volgens de familienaam gerangschikt. 
Bv. Adams, Bries, Caluwaert, Demir ...

a Rangschik de vliegende dieren alfabetisch. Nummer van 1 tot 5.

mus vleermuis reiger fl amingo ooievaar

b Rangschik de vliegtuigen alfabetisch.

helikopter raket luchtballon vliegtuig zweefvliegtuig

Lees de namen. Kleur:

 de naam die bij het alfabetisch rangschikken eerst komt.

 de naam die bij het alfabetisch rangschikken laatst komt.

Montgolfi er Wright Icarus Da Vinci Lilienthal

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de betekenis van een moeilijk woord in een tekst vinden.

Ik kon de namen van personen, dieren en voorwerpen alfabetisch rangschikken.

3

4
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Hoe vind je de betekenis van een 
moeilijk woord?

Ik weet hoe ik de betekenis van een moeilijk woord kan vinden.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

Lees de tekst.

a Markeer een woord dat je niet begrijpt.

De gebroeders Wright leefden in Amerika.
Eerst ontwierpen ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze 
daar niet meer zo opgetogen over. Soms was er niet genoeg 
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook 
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een 
motor nodig.
Op een dag, meer dan een eeuw geleden, lukte hun plan. 
Ze stegen op en vlogen vijfendertig meter ver. 
Het eerste vliegtuig was geboren!
Het is dus meer dan een eeuw oud!

b Overleg met je partner. Wat doen jullie om de betekenis van dat woord te vinden?

Ik begrijp een woord niet. Hoe los ik dat op?
1 Lees de hele zin. Kun je de betekenis afl eiden uit de zin?
2 Splits het woord. 

Bv. kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek waar men karton maakt
3 Vraag uitleg aan iemand.
4 Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.

a Wat betekent het woord ‘eeuw’?

b Op welke manier vond jij de betekenis? Kruis één antwoord aan.

 Ik kende de betekenis al.
 Ik vond de betekenis in de tekst.
 Ik vond de betekenis in het woordenboek.
 Ik verdeelde het woord in stukken en vond zo de betekenis.
 Ik moest de betekenis aan de juf of meester vragen.

1

W
markeren
aanduiden met een kleur

2
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les 18

Gevleugelde woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

Schrijf de juiste naam onder de afbeelding.

vliegen

      

Waaraan denk jij bij het woord vliegen?

Vliegen

Maak een zin met het woord.

overleggen: 

pechvogel:

landen: 

1

2

3
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Vul de kaders aan met de juiste woorden. Kies uit:

Vliegen
Olliver heeft een heel goed idee. En het gaat 
over vliegen. Ja vliegen, net als de vogels 
doen. Hij roept Billie en fluisterend vertelt 
hij Billie over zijn plan. Het is een beetje een 
gevaarlijk plan, en mama houdt niet van 
gevaarlijke plannen. Zij mag het niet horen, 
daarom fluistert Olliver. Olliver vertelt: “Ik las  
in dit tijdschrift hoe we kunnen vliegen,  
in de lucht, net als de vogels.”  
“Huh?” zegt Billie hardop. “Ssssst. Stil zijn, hoor, 
anders vertel ik het niet.”

personages – hoofdpersonage – tijdschrift 

Naar: verhaaltjesvoorlezen.nl

Kijk naar de tekening.

a Bedenk goede vragen bij de tekening. Het antwoord staat er al.

   ja 

   nee

b Hoe noem je dat soort vragen?  

c Zet een kruis over een toestel dat opstijgt.

d Omcirkel het toestel dat van jou als eerste mag landen.

4

5
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a Vul aan.

Het vliegtuig kwam in een storm terecht. 

“Help,” riepen de passagiers, “we zijn pechvogels, we gaan  !”

“Blijf kalm”, zei de  . “Ik maak een noodlanding en zet jullie veilig op de grond.”

b Wat is een pechvogel?

 Een strook waarop je met de wagen kunt staan als je pech hebt
 Een vogel die pech heeft
  Iemand die pech heeft
 Iemand die pech heeft dat hij geen vogels ziet

’We vliegen erin!’ Wanneer zou jij die uitdrukking gebruiken? Schrijf twee situaties op.

1

2

Bedenk een situatie waarin je deze zin kunt gebruiken: ‘Ik kan mijn oren niet geloven.’
Vertel die situatie aan je partner.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de woorden uit het thema gebruiken in een zin.

Ik kon de juiste woorden uit het thema in de oefeningen gebruiken. 

6

7

8

9




