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5Thema 1 - les 3

les 3

Silke Speurneus
Ik kan een tekst lezen en begrijpen.
Ik kan een tekst samenvatten en vertellen.

Lees het verhaal mee terwijl je juf of meester voorleest.

Elke zomervakantie logeer ik twee weken bij opa. Hij woont alleen in een ruim appartement, 
waar ik mijn eigen kamer heb. Het is iedere keer fantastisch, want opa is een kei in het 
bedenken van leuke spelletjes. Een van mijn favorieten is ‘Silke Speurneus’. Ik observeer de 
kamer en ga dan in de gang staan. Intussen verandert opa een aantal voorwerpen van plaats. Als 
ik terug binnenkom, krijg ik een kwartier de tijd om de verschillen te noteren. Vind ik ze, dan eten 
we samen een ijsje. Slaag ik er niet in, dan moet ik een paar schoenen van opa poetsen. En daar 
krijg ik altijd een beloning voor!
Op een zonnige dag in april zitten mama 
en ik bij opa om de volgende vakantie te 
plannen.
“Kan Silke de tweede helft van augustus bij 
jou logeren?” vraagt mama, terwijl ze in haar 
agenda bladert.
Met een brede grijns schudt opa zijn hoofd. 
“Dan vertrek ik naar Namibië”, antwoordt hij. 
“Vorige week kreeg ik een uitnodiging van 
Sem. Ik ga tien dagen bij hem logeren.” Opa 
reist veel en heeft op allerlei plaatsen in de 
wereld vrienden. Over Sem heb ik hem al 
vaak horen vertellen. Hij werkt in Namibië 
als lokale reisleider en maakt de meest 
onwaarschijnlijke dingen mee.
“Oh, nee!” zucht mama, terwijl haar 
voorhoofd in rimpels trekt. “Wat doen we dan met Silke? Mijn 
vakantiedagen zijn op en alle zomerkampen zullen volzet zijn.”
“Silke kan met mij mee naar Namibië, als ze wil”, zegt opa 
luchtig. “Wat denk je?”
WÀÀT? Met opa op reis naar Afrika? Dat zou SUPERCOOL zijn! 
Maar voor ik iets kan zeggen, wimpelt mama zijn aanbod af. 
“Zo’n verre reis is veel te duur”, zegt ze. “Dat kan ik niet betalen.”
“Maak je geen zorgen”, sust opa. “Ik heb maar één 
kleindochter. Die mag ik toch verwennen? Tenminste, als ze 
zin heeft om mee te gaan.”
Ik vlieg opa om zijn hals en geef hem een dikke zoen.

W
een kei zijn in
heel goed zijn in

de speurneus
iemand die goed kan opsporen

observeren
heel goed bekijken

afwimpelen
wegsturen op een luchtige manier
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De opa van Silke heeft een geweldige verrassing: 
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren 
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids. 
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep 
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn 
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van 
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken 
om zijn onschuld te bewijzen!

Silke Speurneus | Reina O
llivier
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6 Thema 1 - les 3

Kies jullie tekst, lees en maak de opdrachten op het blad. 

Wij lezen tekst 

Los de vragen op. 

a Wie speelt mee in de tekst? 

b Waar bevinden de personages zich?

c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?

d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?

 Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
 Opa en Silke komen aan in Namibië.
 Opa en Silke reizen rond in Namibië.

e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?

Verzin een titel voor jullie tekst. 

2

3

W
het vervoermiddel
alle vervoer dat je van de 
ene naar de andere plek 
brengt (bv. auto, bus, trein)

4
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Zit samen met een duo dat een andere tekst las. 
Luister naar de samenvatting van hun tekst en los de vragen op.

Wij luisteren naar de samenvatting van tekst 

a Wie speelt mee in de tekst? 

b Waar bevinden de personages zich?

c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?

d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?

 Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
 Opa en Silke komen aan in Namibië.
 Opa en Silke reizen rond in Namibië.

e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik geef deze tekst 

Ik kon een goede titel bedenken voor het hoofdstuk dat ik las. 

Ik kon de personages uit de tekst halen. 

Ik kon de tekst goed samenvatten zodat de anderen hun vragen konden  
oplossen.

Ik werkte goed samen met mijn partner en groep.

5
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les 4

Speuren in kranten en reisbrochures
Ik kan een artikel uit een krant of een tekst uit een reisbrochure begrijpen.

Lees het eerste krantenartikel. 

a Kleur:

de krantenkop.

het vervoermiddel.

een tot vijf belangrijke woorden of woordgroepen die 
iets vertellen over de inhoud.

b Reisde jij al met het vervoermiddel uit het artikel? Schrijf waar en wanneer en wat je ervan 
vond.
Reisde jij er nog niet mee? Schrijf waarom je er (niet) graag mee zou vertrekken.

c Vat het artikel samen.
 Tip: gebruik de woorden die je groen kleurde.

Verzin een twitterboodschap bij je artikel.
Vergeet de hashtag niet.

1

W
de krantenkop
titel van een krantenartikel die 
beschrijft waarover het artikel gaat

2 W
de hashtag
hekje (#) voor een woord of zin om kort 
weer te geven waar je bericht over gaat



9Thema 1 - les 4
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Lees het tweede krantenartikel. 

a Kleur:

de krantenkop.

het vervoermiddel.

een tot vijf belangrijke woorden of woordgroepen die iets vertellen over de inhoud.

b Reisde jij al met het vervoermiddel uit het artikel? Schrijf waar en wanneer en wat je ervan 
vond.
Reisde jij er nog niet mee? Schrijf waarom je er (niet) graag mee zou vertrekken.

c Vat het artikel samen.
 Tip: gebruik de woorden die je groen kleurde.

Verzin een twitterboodschap bij je artikel.
Vergeet de hashtag niet.

Kruis de reisbrochure aan die jullie lezen. 

 Reisbrochure 1 (p. 10-11)
 Reisbrochure 2 (p. 12)
 Reisbrochure 3 (p. 13)

3

4

5



10 Thema 1 - les 4

Reisprogramma
Na je aankomst in Namibië vertrek je richting 
de Kalahariwoestijn. Onderweg zie je landbouw-
dorpjes die zelden bezocht worden door reizi-
gers. Daar maak je kennis met de inwoners.

Je overnacht in Mata Mata Restcamp, aan de 
oevers van de rivier. Het kamp heeft een receptie, 
een winkel en een niet-verwarmd zwembad. Er 
is geen telefoon of mobiele telefoonontvangst.

In de Kalahari ga je op safari in een weids
landschap van rode zandduinen. Het natuur-
park krijgt weinig bezoekers en is een geweldige 
plaats om wilde dieren te zien. Je ziet er zeker 
stokstaartjes en leeuwen. Het park staat ook 
bekend om zijn roofvogels. 

De volgende dag moet je vroeg uit de veren. 
Je stopt bij het spookstadje Kolmanskop. 
Een werknemer van de spoorlijn vond er ooit 
een diamant en algauw ontstond er een Duitse 
stad met een ziekenhuis, een school, een theater 
en zelfs een tramlijn. Nadat de diamantmijn 
uitgeput raakte, verlieten de laatste bewoners 
Kolmanskop. De woestijn heroverde het stadje. 

De twee nachten daarop overnacht je midden in 
de eenzame wildernis, met de woestijn, bergen 
en duinen als gezelschap. 

Ontdek 
Namibië!
Bezoek het land waar de zon altijd schijnt.
Deze reis omvat alle hoogtepunten maar 
ook veel niet-toeristische plekken. 

KOLMANSKOPKOLMANSKOP
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Hier beleef je de natuur op een heel andere 
manier. De zonsondergang in dit eenzame land-
schap zorgt voor een onvergetelijk ervaring. 
Je ontwaakt en ziet de prachtige woestijn. In 
de taal van de Nama’s betekent Namib ‘uitge-
strekt’. Overdag leer je in wandelsafari’s over 
de fl ora en fauna. De Namibwoestijn is vooral 
bekend om zijn duinen die bij zonsopgang en 
zonsondergang donker oranje kleuren. Vanwege 
de verschillende kleuren is het een paradijs voor 
schilders en fotografen. Van de late namiddag 
tot zonsondergang verken je in een open jeep het 
uitgestrekte gebied. 

Je hebt een vrije dag in Swakopmund, vlak bij de 
oceaan. Je kunt er een Dolphin Cruise boeken. 
Zo zie je de dolfi jnen en pelsrobben van heel 
dichtbij. 
Op een van de vele omliggende duinen kun je 
naar hartenlust sandboarden of genieten van 
alle rust. 

Vervolgens rij je naar het beroemde Etosha 
park. Je logeert twee nachten in het park. De 
eerste nacht slaap je naast een waterplaats die 
’s nachts verlicht wordt. In de vroege avond is 
het een spannend schouwspel om de dieren te 
zien komen en gaan. Neem plaats bij de water-
drinkplaats, hou een verrekijker en een fototoe-
stel bij de hand, wees stil en wacht geduldig af ... 

Je sluit af met een safari door het park op zoek 
naar zebra’s, gnoes, giraff en, olifanten, leeuwen, 
cheeta’s, jakhalzen, hyena’s en luipaarden. Ook 
nu zijn de drinkplaatsen de ideale plekken om 
dieren te observeren.

De prijs voor deze reis varieert van 2 750 tot 
3 700 euro, afhankelijk van het reismoment.

Naar: www.koningaap.be

ETOSHA PARK

STOKSTAARTJES

SWAKOPMUND

SANDBOARDEN

ETOSHA PARK

W
weids
groots, ruim, je kunt ver kijken

vroeg uit de veren
vroeg uit bed

de spookstad
stad waar niemand meer woont

het schouwspel
iets wat meer dan de moeite is om naar te kijken
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Wat kun je tijdens de reis allemaal verwachten?
Je vliegt naar Windhoek, de hoofdstad van Namibië. 
Daar word je verwelkomd door een Nederlandstalige gids. De 
kinderen ontvangen er een rugzak met spulletjes voor onderweg en 
een T-shirt met hun naam op.

In Swakopmund vertrek je op zeesafari. Met een beetje geluk kun je 
zeehonden, dolfi jnen en fl amingo’s zien. 

In Twyfelfontein bezoek je de vierduizend jaar oude rotstekeningen. 
Later die dag vertrek je op een natuurrit, op zoek naar woestijn-
olifanten. Onderweg kom je tal van natuurwonderen tegen, zoals de 
beroemde ‘Organpipes’. 

In het Etosha Nationaal Park, een prachtig 
natuurreservaat, moet je vroeg uit de 
veren, want je vertrekt op ochtendsafari. 
’s Avonds is er een kampvuur, mét marsh-
mallows natuurlijk!

De volgende dag splitst de groep op in kleinere groepen.
Groep 1 voert de olifanten en spoort dieren op met een zender.
Groep 2 voert de kleinere diersoorten (onder meer mangoesten en 
schildpadden) en maakt een rit over het terrein waar die dieren 
verzorgd worden. Na de lunch kunnen de kinderen zich uitleven in 
de speeltuin of zwemmen.

Op de terugrit naar Windhoek, ga je op dinosauruswandeling en 
bezoek je een school voor een partijtje voetbal met de kinderen, 
gevolgd door een feestje met lekker eten, dansen en karaoke. Zo sluit 
je de reis op een leuke manier af. 

Voor deze unieke reis betaal je 3 645 euro per persoon.

Ervaar Namibië!
Namibië ... een land van 3,5 mil-
jard jaar oud met weidse land-
schappen en veel dieren. Laat je 
betoveren door de rode zanddui-
nen van de Sossuvallei, de olifan-
ten en andere fascinerende, wilde 
dieren en breng een bezoek aan 
de Walvisbaai. Dat beleef je alle-
maal op een aangename groeps-
reis met de hele familie!

Naar: www.livetotravel.be

WINDHOEK

TWYFELFONTEIN
ORGANPIPES

WINDHOEK
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Deze reis zal een onvergetelijke indruk nalaten. Tijdens de rondreis 
bezoekt u verschillende hoogtepunten van het prachtige Namibië. Zo 
gaat u naar het Etosha National Park, een van Afrika’s beroemdste 
natuurparken. U logeert in kleine verblijven met veel comfort en 
verblijft enkele dagen in een eigen luxueuze lodge. U kunt telkens 
kiezen uit verschillende georganiseerde excursies. 

Twyfelfontein is een hoogtepunt. U verblijft in de buurt van het 
miljoenen jaar oude ‘Versteende woud’. U kunt het weidse gebied 
met een gids bekijken. Boek een excursie om de eeuwenoude rotsteke-
ningen te bezoeken  of om woestijnolifanten te zien. 

Vervolgens vliegt u naar de kust. Daar kunt u een bezoek brengen aan 
het aquarium of een sportieve uitdaging aangaan, zoals quadbiken. Wie 
meer houdt van rust trekt naar een van de lagunes om de fl amingo’s 
te bewonderen. 

De volgende adembenemende stop brengt u naar de Sossusvallei, met 
zijn beroemde zandduinen. U moet vroeg uit de veren om van de 
mooie zonsopgang te genieten. Het beklimmen van een duin vergt 
enige moeite, maar is absoluut de moeite waard. 
U logeert met uitzicht op een van de mooiste panorama’s van Namibië. 
Van daaruit kunt u een begeleide uitstap maken, met de jeep of te voet. 
Of misschien kiest u wel voor een ballonvaart! 

Voor deze rondreis betaalt u 6 250 euro. Alle vluchten en overnach-
tingen zijn in de prijs inbegrepen.

Luxe rondreis 
in Namibië

Naar: www.tico.nl

W
de lodge
vakantiewoning

weids
groots, ruim, je kunt ver kijken

de lagune
meer aan het strand

vroeg uit de veren
vroeg uit bed

VERSTEENDE WOUD

SOSSUSVALEI

QUADBIKEN
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Beantwoord de vragen over jullie reisbrochure. 

a Welke dingen zijn gepland op de reis?

b Hoeveel kost de reis?

c Wat zijn de voordelen van de reis?
 Tip: bedenk waarom jullie voor deze reis zouden kiezen.

d Wat zijn de nadelen van deze reis?
  Tip: bedenk waarom jullie niet voor deze reis 

zouden kiezen.

6

W
het voordeel
wat goed is aan iets

het nadeel
wat niet goed is aan iets
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Stel jullie reis voor. Gebruik de antwoorden van oefening 6. 

a Oefen met je groep:
– iedereen beantwoordt minstens één vraag,
– hou rekening met de tips,
– help elkaar om er een mooie voorstelling van te maken.

Waaraan denk ik bij het brengen van een goed verslag?
Misschien helpen deze tips: 

> Zorg voor een spiekbriefj e, als je dat nodig hebt.
> Kijk je luisteraars voldoende aan.
> Spreek rustig en vlot.
> Las af en toe een korte rustpauze in.
> Spreek voldoende luid en levendig.
> Zorg voor variatie (laat regelmatig een foto of een voorwerp zien).
> Gebruik Algemeen Nederlands.

b Stel jullie reis voor aan een andere groep.

c Hoeveel klasgenoten schrijven zich in voor jullie reis?

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon het krantenartikel samenvatten. 

Ik kon de reis uit de brochure voorstellen. 

Ik werkte goed samen met mijn partner en mijn groep. 

7

8
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les 6

Werkwoorden onder de loep genomen
Ik kan de verschillende vormen van een werkwoord in een schema schrijven.
Ik kan de infi nitief benoemen.
Ik kan de stam van een werkwoord vinden.
Ik kan de uitgang van een werkwoord markeren.

Vul aan: Ik ga op reis en ik ga ...

reizen

Hoe herken ik een werkwoord?
> Werkwoorden zeggen wat iemand doet.

Bv. fietsen, lopen, koken, dansen ...

> Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
Bv. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen ...

> Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
Bv. zijn, worden, lijken, blijven ...

> Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.
Ze geven aan of iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Bv. Ik loop naar school.  Ik liep naar school.

> In een zin kunnen meerdere werkwoorden staan.
Bv. De jongen heeft zijn boek vergeten.

Is slapen ook geen 
werkwoord, juf?

1
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Vul de tabel aan.

Infi nitief Ik ... Hij ... Wij ...

zoek zoekt zoeken

zwem zwemt zwemmen

lachen lacht lachen

speuren speur speuren

geeuw geeuwt geeuwen

kijken kijk kijkt

geniet

niest

trekken

sturen

Wat is een infi niti ef?
De infi nitief is een soort moedervorm van een werkwoord. 
Het is de vorm die je terugvindt in een woordenboek.

Bv. werken, slapen, eten, schrijven ...

Je vindt de infi nitief door een minizin te maken met ik zal.

Bv. Ik zal slapen. Ik zal kopen.

Ik moet werken. 
Is dat defi nitief?

Werken is 
de infi nitief.

2
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a Vul het werkwoord in de juiste vorm in.

1

rennen

Ik  
.

Wij  
.

Jij  
.

Jullie  
.

3

kruipen

De dief  
.

Wij  
.

Silke en opa  
.

Jij  
.

2

drinken

Ik  

.Sem  

.De toeristen  
.Jullie  
.

b Geef twee dingen die de vorm van het werkwoord bepalen.

1  

2  

3
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a Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘wandelen’.

wandelen
nu vroeger

b Hoe vind je de stam van een werkwoord?

Wat is de stam?
De stam is een vorm van een werkwoord. 
Als je de verschillende vormen van een werkwoord naast elkaar zet, kom je telkens een gelijk 
deel tegen: het deel dat je overhoudt als je van de infi nitief -(e)n wegneemt.

Bv. drinken – ik drink – jij drinkt – wij drinken
 zien – ik zie – jij ziet – wij zien

Dat gelijke deel noem je de stam. De stam eindigt op de kijkletter.

Bv. infi nitief: werken  de stam: werk ik werk
 infi nitief: antwoorden  de stam: antwoord  ik antwoord

c Kleur in de werkwoordsvormen van oefening 4a:

de stam.

4



20 Thema 1 - les 6

a Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘dweilen’.

dweilen
nu vroeger

b Kleur in de werkwoordsvormen:

de uitgang.

Ik drink nooit thee.

Wat is de uitgang?
Het deel dat je achteraan de stam toevoegt als je een werkwoord gebruikt, noem je de uitgang.

Bv. ik drink ik zie
 jij drinkt jij ziet
 hij drinkt hij ziet
 wij drinken wij zien
 jullie drinken jullie zien
 zij drinken zij zien

5
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Vul de tabel aan.

nu

Infi nitief Ik ... Jij ... Hij ... Wij ...

zijn

hebben

zal

ga

worden

Kies werkwoorden uit oefening 1 en schrijf ze in het schema.

nu

Infi nitief Ik ... Hij ... Wij ...

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de verschillende vormen van werkwoorden schrijven. 

Ik kon de stam van werkwoorden vinden. 

Ik kon de uitgang van werkwoordsvormen aanduiden. 

Ik kon de infi nitief van werkwoorden geven. 

6

7

8
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les 8

Avonturen vol vervoering
Ik kan een luister- of kijkfragment begrijpen.
Ik kan de kladversie van een verslag schrijven.

a Beluister en bekijk de fragmenten. 

b Los de vragen op.

Avonturen op de fi ets

1 Wat voor soort fragment is het?

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?

3 Waar speelt het fragment zich af?

1

2 Avonturen met de auto

1 Wat voor soort fragment is het?

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?

3 Waar speelt het fragment zich af?

Avonturen op de trein

1 Wat voor soort fragment is het?

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?

3 Waar speelt het fragment zich af?

3

1
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Een race vol avonturen
1 Wat voor soort fragment is het?

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?

3 Waar speelt het fragment zich af?

4 Welk vervoermiddel wordt gebruikt?

4

a Bekijk of beluister het fragment dat jullie kozen opnieuw. 

b Los de vragen bij jouw fragment op.

1 Avonturen op de fi ets

1 Waarom moet je volgens het fragment kippenvel voelen?

2 Wat krijgt de ritwinnaar?

3 Welke vier dingen doet de winnaar als hij over de streep komt?

1  

2  

3  

4  

4 Waarom kan de winnaar morgen een ‘koffi  etje’ gaan drinken?

2
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Avonturen met de auto

1 Waar staat de fi le?

2 Waarom staat de fi le er?

3 Wie ervaart er fi leleed?

4 Waarom is het Rode Kruis aanwezig?

2

Avonturen op de trein

1 Wie zitten op de trein?

2 Waarom zitten ze op de trein?

3 Waarom zou de trein nog gestopt kunnen zijn?

4 Wat is het eerste teken dat er iets vreemds aan de hand is?

5 Wanneer beseff en ze dat ze moeten vluchten?

3

W
het fi leleed
ongemak dat je voelt 
als je in de fi le staat
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Avonturen met de auto

1 Waar staat de fi le?

2 Waarom staat de fi le er?

3 Wie ervaart er fi leleed?

4 Waarom is het Rode Kruis aanwezig?

2

Avonturen op de trein

1 Wie zitten op de trein?

2 Waarom zitten ze op de trein?

3 Waarom zou de trein nog gestopt kunnen zijn?

4 Wat is het eerste teken dat er iets vreemds aan de hand is?

5 Wanneer beseff en ze dat ze moeten vluchten?

3

W
het fi leleed
ongemak dat je voelt 
als je in de fi le staat

Een race vol avonturen

1 Wat is het thema van de zeepkisten?

2 Waarom lukte het bij team blauw niet zo goed?

3 Uit welke onderdelen bestaat het parcours?

4 Waarom moeten ze halverwege wisselen in de pits?

5 Waarom stoppen ze met spreken net voor ze de winnaar bekendmaken?

4

W
de zeepkist zelfgemaakte kar

de pits  deel van het racecircuit waar auto’s stoppen om van banden of 
chauff eur te wisselen 
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a Maak een woordenweb.

b Markeer de dingen die je in je verslag wilt gebruiken.

Mijn verslag: 

Hoe schrijf ik een goed verslag?
Alle tips op een rijtje! 

Voor het schrijven: 

> Voor wie schrijf je je verslag?
> Waarover gaat je verslag?
> Waar zal je verslag verschijnen?

Tijdens het schrijven:

> Schrijf feiten. Schrijf dus wat echt gebeurd is.
> Noteer enkel de belangrijkste dingen.
> Noteer de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

Na het schrijven: 

> Herlees je verslag: kun je je goed inleven?
> Is je verslag aangenaam om te lezen?

W
het feit
iets wat echt gebeurd is

3
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a Maak een woordenweb.

b Markeer de dingen die je in je verslag wilt gebruiken.

Mijn verslag: 

Hoe schrijf ik een goed verslag?
Alle tips op een rijtje! 

Voor het schrijven: 

> Voor wie schrijf je je verslag?
> Waarover gaat je verslag?
> Waar zal je verslag verschijnen?

Tijdens het schrijven:

> Schrijf feiten. Schrijf dus wat echt gebeurd is.
> Noteer enkel de belangrijkste dingen.
> Noteer de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

Na het schrijven: 

> Herlees je verslag: kun je je goed inleven?
> Is je verslag aangenaam om te lezen?

W
het feit
iets wat echt gebeurd is

3 Word verslaggever en schrijf de kladversie van je verslag.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon uit elk fragment de gevraagde informatie halen. 

Ik kon een woordenweb maken. 

Ik kon een kladversie van mijn verslag schrijven. 

Ik werkte goed samen met mijn groep. 

4 W
de verslaggever
persoon die het artikel schreef

5
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les 9

Een verslag vol vervoering
Ik kan mijn verslag verbeteren.
Ik kan tips geven aan mijn partner om zijn verslag te verbeteren.
Ik kan een netversie van mijn verslag schrijven.

a Beoordeel het verslag van je partner met de tips. 

Ik kijk na.

 De zinnen zijn niet te lang.
 De zinnen beginnen niet te vaak met hetzelfde woord.
 Punten, komma’s en andere leestekens staan op de juiste plaats.
 De zinnen en eigennamen beginnen met een hoofdletter.
 Ik controleer nog eens extra op spelfouten.
 Het verslag heeft een goede beginzin.
 Het verslag heeft een goede slotzin.
 Ik geef ideeën die het verslag nog boeiender of grappiger maken.

b Schrijf de tip die je van je juf of meester kreeg.

Verbeter je spelfouten.

1

2
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Schrijf je verslag in het net of typ het op de computer, print het en kleef het op.3



30 Thema 1 - les 9

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon mijn partner tips geven om zijn verslag te verbeteren.  

Ik kon mijn verslag verbeteren.  

Ik kon een netversie van mijn verslag schrijven.  

Ik werkte goed samen met mijn partner.  

4
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les 11

Persoonsvormen onder de loep 
genomen

Ik kan de juiste vorm van het werkwoord in een zin gebruiken.
Ik kan de persoonsvorm in een zin aanduiden door de ja-neevraag te stellen.

Schrijf in het vak de persoon of personen die op het kaartje staan. 
Schrijf ernaast de juiste vorm van het werkwoord.

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

1 vliegen
vliegt
vlieg

  Silke   voor de 
eerste keer met het vliegtuig.

2 rijden
rijdt
rijd

  De toeristen   met 
een jeep door de woestijn.

3 varen
vaart
vaar

  De boot   de 
haven uit.

4 klimmen
klimt
klim

  Kijk opa, ik   aan 
boord van een luchtballon!

5 stoppen
stopt
stop

 De jeeps   bij een boom met een nest vogels.

1

2
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Lees de taalweters.

Wat is een persoonsvorm?
De werkwoordsvorm die bij het onderwerp staat, noem je de persoonsvorm.

Bv.  Bij het onderwerp ik hoort de persoonsvorm kom. Ik kom graag naar school.
Bij het onderwerp jij hoort de persoonsvorm komt. Jij komt ook graag naar school.

De persoonsvorm staat graag in de buurt van het onderwerp.

Hoe vind ik de persoonsvorm?
Je vindt de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt dan vooraan te staan.

Bv. Opa houdt van snorkelen. Houdt opa van snorkelen?

Vind ik zo de 
persoonsvorm?

a Maak van elke zin een ja-neevraag.  De persoonsvorm staat nu vooraan.

b Onderstreep telkens de persoonsvorm in de gewone zin.

c Markeer in elke zin:

het onderwerp.

1 De man  zit de hele vlucht op een natte stoel.

2 Miss België  kust de winnaars van een wielerwedstrijd.

3 Op de autosnelweg naar de kust  staat een lange fi le.

4 De luchtballon  landt op de binnenplaats van een gevangenis.

5 Door een defecte locomotief  rijdt de trein trager.

3

4
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a Markeer in elke zin:

de werkwoorden.

b Onderstreep de persoonsvorm.

Elke zomervakantie  mag ik twee weken bij opa  logeren.

Hij  woont alleen in een ruim appartement.

Ik  heb daar mijn eigen kamer  gekregen.

Opa  bedenkt allerlei leuke spelletjes om te  spelen.

‘Silke Speurneus’  speel ik het liefst.

Ik  observeer de kamer.

Dan  ga ik in de gang  staan.

Intussen  verandert opa een aantal voorwerpen van plaats.

In vijf minuten tijd  moet ik de verschillen  noteren.

Ik  win vaak een ijsje!

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de juiste vorm van het werkwoord in een zin gebruiken. 

Ik kon van een zin een ja-neevraag maken.  

Ik kon zeggen wat een persoonsvorm is.  

Ik kon de werkwoorden in zinnen aanduiden. 

Ik kon de persoonsvorm in een zin aanduiden.  

5

6
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les 12

Aan boord van ...
Ik kan een rollenspel verzinnen en me inleven in mijn personage.

Vul aan wat er in jullie rollenspel moet komen. 

a Wie doet er zeker mee?

b Waar speelt het zich af?

c Wanneer speelt het zich af?

d Wat gebeurt er?

Schrijf het rollenspel. 
Tip: gebruik sleutelwoorden, zodat je geen volledige zinnen hoeft te schrijven.

1

2
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Beoordeel het rollenspel van het andere duo. 

Wij keken naar: 

a Wie deed er mee?

b Waar speelde het zich af?

c Wanneer speelde het zich af?

d Wat gebeurde er?

e Wat vond je een goede vondst?

f Kon je iedereen goed verstaan?

g Waren het begin en het einde duidelijk?

h Wat kon er beter?

3

En ... actie!
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Beoordeel je eigen rollenspel.

a Wat ging er goed?

b Kon je iedereen goed verstaan?

c Waren het begin en einde duidelijk?

d Wat kon er beter?

e Waar ga je de volgende keer op letten?

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon met mijn partner een rollenspel verzinnen. 

Ik kon mijn personage goed spelen. 

Ik kon het rollenspel van anderen beoordelen. 

Ik was kritisch voor mijn eigen rollenspel en kon verbeterpunten opnoemen. 

Ik werkte goed samen met mijn partner. 

4

5
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les 15

Een kei in betekenissen
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

a Lees de taalweter.

Hoe rangschik ik woorden alfabeti sch?
Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste 
letter van het woord: aap, beer, cavia, dromedaris ...

Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de tweede letter 
van het woord: salamander, slang, stokstaartje ...

Om woorden met meerdere gelijke letters vooraan alfabetisch te ordenen, kijk je naar de 
eerstvolgende verschillende letter van het woord: specht, spin, spreeuw ...

b Rangschik de woorden alfabetisch.

het feit

het vervoermiddelde hashtagde kei

de krantenkophet voordeel

1  

4  

2  

5  

3  

6  

Schrijf het juiste woord onder de tekening. Kies uit:

het vervoermiddel – observeren – weids

1

2
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Lees de tekst.

 

Onderzoekers hebben ontdekt dat naar het werk fietsen beter is dan met de 
auto gaan. Mensen die fietsen bewegen meer en hebben geen last van files.

Het onderzoek werd gedaan door professor 
Donkermans. Hij zegt: “Fietsen heeft ook 
nadelen. Als het regent, word je nat en je moet 
vaak vroeg uit de veren om op tijd bij je baas 
te zijn. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat de 
voordelen voor fietsers nog groter zijn. Ze zijn 
gezonder en blijer dan autobestuurders. De fiets 
is dus het beste vervoermiddel. Dat is een feit.”

5

10

a Onderstreep vijf themawoorden.

b Omcirkel wie de tekst schreef.

 De tekst is geschreven door een speurneus / verslaggever.

c Welke hashtag past bij de tekst?

 #afwimpelen
 #observeren
 #ontmaskeren
 #vervoermiddel

d Bedenk een krantenkop en schrijf die boven het artikel.

Verbind het juiste woord met de zin.

afwimpelen

vroeg uit de veren

de speurneus

  Fatima is gisteren om vijf uur 
’s ochtends opgestaan.

  Lisa vroeg of Karen meeging, maar 
Karen zei dat ze geen tijd had.

  De politieman probeert de dader 
te vinden.

1 

2 

3 

3

4
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Onderstreep de zinnen met een feit.

1 Ryan vindt Kayla heel erg aardig.

2 De ‘a’ is de eerste letter van het alfabet.

3 De zon schijnt vandaag.

4 Ik hou niet van worteltjes en erwtjes.

5 Gisteren was het mooi weer.

Wat is een feit? Wat is een mening?
Feit

Een feit is iets wat echt gebeurd is of echt 
waar is. Iemand heeft het gezien of gehoord.

Bv.  Ik luisterde vandaag voor het eerst naar 
klassieke muziek.

Mening
Een mening is iets wat jij van iets of iemand 
vindt. Het is een oordeel, een standpunt, een 
opinie.

Bv. Ik vond de muziek prachtig.

Bedenk minstens één voordeel en één nadeel van reizen met de auto en de trein.

1 Een voordeel van de auto is  

 Een nadeel van de auto is  

2 Een voordeel van de trein is  

 Een nadeel van de trein is  

Waar ben jij een kei in?

5

6

7
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Maak een zin met je favoriete themawoorden.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken. 

Ik kon woorden alfabetisch rangschikken. 

8

9




