
3Thema 1 - les 5

Herhaling

De commissaris van de politie hield bij het 
station speciaal een controle op de snelheid 
van de auto’s. Ook de versleten wagen van 
de verstrooide West-Vlaamse professor werd 
tegengehouden. 
“Ik moet uw rijbewijs zien”, zei de commissaris.
“Nee, niet ik móét, maar mág ik uw rijbewijs zien”, 
reageerde de professor onmiddellijk.
“Uw licht is stuk en uw rem piept,” merkte de 
commissaris op. “Dat kost € 90.”
“Fantastisch!” zei de professor. 
“Kunt u me zeggen wanneer hij gemaakt zal zijn?”

€ 90Fantastisch! 
Wanneer zal hij 
gemaakt zijn?

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

hoorwoorden

fantastisch  Juf vindt het   dat Arzu al goed Nederlands spreekt.

de snelheid  Met de   van een haas ging hij door de bocht.

onthoudwoorden

de politie  Ik word later agent bij de  !

de controle   Voor mijn allergie moet ik op   bij de dokter.

speciaal  Hij had me een heel   geschenk gegeven.

het station  Vermoedelijk vertrekken we vanuit het   van Kortrijk.

onmiddellijk  Ga   naar huis! Je bent al veel te laat!

de lichtjes  ‘s Avonds gaan de  in vele huizen aan. 

ontdekken Bij de fi etscontrole  we welke fi etsen in orde zijn. 

thuis Ik wil graag  een pyjamafeestje organiseren.

regelwoorden

de commissaris  De   zag er niet tevreden uit.

de professor    Gobelijn bedenkt de gekste uitvindingen.

versleten  Met zo’n   fi ets ben je een gevaar in het verkeer!

de auto’s  De buren laten hun   altijd buiten staan.

West-Vlaamse  Ik hou van het sappige   dialect.
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4 Thema 1 - les 5

Maak woorden.

1 ca re ho werken in de  

2 le con tro de  bij de dokter

3 mid lijk del on reageren en niet afwachten

4 tas fan tisch Ik heb  nieuws.

5 ken dek ont een nieuw dier  

6 a ter the kijken naar het  

7 mis com ris sa de  van de politie

8 fes pro sor de verstrooide  

9 sau no rus di de vleesetende  

10 le a ci spe de  uitstap

Lees de brief van Lola aan de kinderrechtencommissaris.

a Bekijk het blauwe stukje in elk onderstreept woord.

b Omcirkel de strategie die je gebruikt om die stukjes juist te schrijven.

Beste meneer de kinderrechtencommissaris

Ik ben Lola. Ik heb twee mama’s.

Dat functioneert prima, 

ik heb een coole thuis!

Op school spreekt mijn juf altijd over ‘je mama en papa’.

In mijn agenda staat bv.

‘handtekening van mama of papa’.

Ik constateer

dat dat me wel verdriet doet.

Ik reageerde nog niet, maar vraag me af hoe ik dat het best aanpak. 

Kunt u me helpen?
Lieve groet, Lola
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a Puzzel de woorden in elkaar en schrijf ze in het verslag van een gekke klasdag. 

b Kleur in het woord dat je noteerde:

de blauwe stukjes uit de puzzelblokjes.

c Omcirkel de strategie die je gebruikt om die stukjes juist te schrijven.

Eens per jaar mogen we de klas op stelten zetten.

cus cir Het lijkt dan wel een .

pi tein ka De juf komt als .

We krijgen gekke opdrachten. Bv.:

gen tig ne Ik geef je  seconden

tie il tra lus om een  te maken

de strooi ver van een  professor.

  

  

  

  

Vul de mail aan. Kies uit:

Bericht

Geachte commissaris van de kinderrechten

Ik ben 12 en woon in (1) S  . 

Thuis hebben wij een (2) r  . 

(3) ’s   moet ik de grond op mijn 

(4) k  poetsen. 

Ik ga nooit naar het (5) t  of 

de (6) b  . 

Ik ben (7) n  of u daar wel mee 

(8) a  gaat. 

Ik wil graag (9) o  of mijn situatie 

niet (10) l  lijkt op kinderarbeid. 

Dank u wel voor uw antwoord.

Verzonden op: 31-08

 Van: lucas_letop@gmail.com

 Aan: kinderrechtencommissaris@commissariaat.be

 Onderwerp: Is dit kinderarbeid?

4

5
a  oord – li  jes –   int-  iklaas –   vonds –   eater – 

bios  oop – rest  rant – nieuws  ierig – on  ekken – kni  n
  oord li  jes –   int-  iklaas

nieuws
  vonds –   eater

ekkenbios  oop
jes – 

  rant
jes

nieuws  ierignieuws
vonds – 

  ekken kni  n

Ik twijfel. Fout? Verbeter.

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 (9) 

 (10) 
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Vul de e-mail van de kinderrechtencommissaris aan Lucas aan. Kies uit:

speciaal – commissaris – controle – fantastisch – akkoord – ontdekken – ideeën

Bericht

 Van: kinderrechtencommissaris@commissariaat.be

 Aan: lucas_letop@gmail.com

 CC: 

 Onderwerp: antwoord op jouw mail van 31/8

Beste Lucas

Hartelijke groet

de kinderrechten 
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les 10

Woorden net als fabrikant en radio
Mijn opinie: 
schitterende 

match!

Vreemd individu! 
Maffi  a?

Minimum 
één 

doelpunt?

Ideaal, die 
vitamines!

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

woorden net als fabrikant spellingweter 13

de detective  Onderzoekt de   dat mysterie?

de opinie  De krant polst naar de publieke  .

het individu  Mama vindt die man in lange jas een vreemd  .

de vitamine  De zon geeft je veel   D.

het minimum  De wachttijden worden tot het   beperkt.

ideaal   Met een limonade op een zonovergoten terras:  !

de tribune  Op de   kon je een speld horen vallen.

de kantine Na de wedstrijd werd er wat gedronken in de . 

positief De reporter was niet erg  over de wedstrijd. 

woorden net als materiaal of radio spellingweter 14

het stadion  Grote vreugde in het  : de Rode Duivels wonnen!

de maff ia  De   weet wel wat af van dealers en zwart geld.

de indianen  De   leefden vroeger in tipi’s.

via  Ze kwamen binnen  de ingang voor VIP's. 

sociaal Hij is erg  en begroet iedereen. 

Teksten plaatsen in tekstballonnen:

Bij indiaan: Mijn opinie: schitterende match!

Bij Amerikaan: Minimum één doelpunt?

Bij detective: Vreemd individu! Maffi  a?

Bij maffi  a-typetje: Ideaal, die vitamines!
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a Kleur in de onderstreepte woorden:

de letter ie als i voor een klinker.

de letter ie als i voor een medeklinker.

b Bedek de woorden en schrijf ze opnieuw.

de p iram ide van Cheops

het m in isterie van Defensie

de ellenlange fi  le

de Nederlandse l iteratuur

de verboden al inea

het duistere r iool

de Vlaamse pol itiek

v ia een achterpoortje

de gedrukte med ia

a Zoek en kleur in de reclametekstjes:

de woorden met ie als i.

b Bedek die woorden en schrijf ze op.

c Controleer het werk van je buur en verbeter waar nodig.

 Ik twijfel.
Machtige machine voor al uw 3D- fi guren. 
Nu tijdelijk met opleiding tot 3D-specialist bij de fabrikant. 
Opleiding en diploma t.w.v. € 450!

Knalprijs:

€ 2545

3 D - p r i n t e r
3 D - p r i n t e r

 Ik twijfel.

BASKETBALKAMP
Ben jij kandidaat om in jouw regio 

sterspeler te worden?

Word kampioen op 
dit spectaculaire 
basketbalkamp!

Stadion We� eren. 
Minimumlee� ijd 12 jr.

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.
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Zoek zo veel mogelijk woorden met ie als i. Vergelijk daarna met je buur.

Maak een leuke zin met de gegeven woorden.

1 de directie – het uniform

2 de kantine – de sirene

Vul de keukenwet van chef Crazy aan met woorden met ie of i. Kies uit:

c troen –  deale – v tam nen – b ologische – pos t f – k lo – ind v duc troen –  troen –  deale – v deale – v tam tam nen – b nen – b ologische – pos ologische – pos t t f – k t f – k lo – ind f – k lo – ind f – k lo – ind v v du

WET 1:  Ons restaurant geeft zijn klanten nooit (b)   producten. 

Wij bespuiten alle groenten en fruit met zo veel mogelijk chemische troep. 

Zo krijgen ze de (i)   smaak.

WET 2:  In ons restaurant krijgt elk (i)   minimaal een 

(k)  onverteerbaar voedsel op zijn bord. Daarin zitten geen 

(v) . We moeten verhinderen dat klanten terugkomen!

WET 3:  Klaagt een klant, reageer dan nooit (p)  . Trek een gezicht als een 

(c)   en reken de klant het dubbele van de normale prijs aan.
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

a Combineer telkens een geel en een groen puzzelstuk en vorm zo elf woorden. 
Tip: je hebt elk puzzelstuk één keer nodig.

ci cri ti ki
fi 

ri
vi

kri

piri
vi guur

loool a
tiek

loot
vier

sis

ool

troen tel

een zure  

de politieke  

de   van het boek

één   sinaasappelen

een vlakke  

een rat in het  

we rijden   Frankrijk

er kwam heel wat  

de   van het vliegtuig

met de boot op de  

een   heeft vier snaren

b Er zijn twee woorden met c als beginletter. Maak er een leuke zin mee.
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les 14

Werkwoorden in de tegenwoordige 
ti jd

Ik stap binnen in het laboratorium van de professor.
Ze zegt: “Ik heb een meisje aan de lijn.
Haar klasgenoten moeten een vraag over werkwoorden 
beantwoorden. Jij kunt die wel even oplossen. De vraag luidt: 
Wanneer eindigt de stam van een werkwoord op dt?”
Ik antwoord stilletjes: “Dat vind ik een moeilijke vraag. 
Vind je ook niet?“
Dat vindt de professor ook.
Ze waarschuwt me: “Ik heb je een strikvraag gesteld!”
“O, ik weet het. Nooit! Het is zoals met antwoorden. 
De stam is antwoord. Daar komt in de tweede en derde persoon 
enkelvoud een t bij. Dan heb je dt. Maar in de stam dus nooit.”
Het meisje aan de telefoon heeft me gehoord.
“Dank je wel, professor!” hoor ik haar zeggen.
Ik lach. Noemt ze mij nu professor?

Spellingweter 43     Zo schrijf je werkwoorden (in de tegenwoordige tijd).

a Schrijf de vetgedrukte werkwoorden uit de tekst op de juiste plaats in het 
werkwoordschema.

b Schrijf bij de werkwoorden die een persoonsvorm zijn ook het onderwerp. 

Persoonsvorm in de  tegenwoordige tijd

1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e persoon 
meervoud

jij/je na pv:

Geen persoonsvorm

1
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Vul het schema aan.

Infi nitief Stam Enkelvoud t.t. Meervoud t.t. 

beantwoorden

eindig

ze  

de dag  

ze waarschuwt

ik  

wij  

de dagen  

wij  

jullie horen

a Markeer:

het onderwerp.

b Onderstreep de persoonsvorm.

c Kruis aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige of in de verleden tijd staat.

  t.t. v.t.
1  Mama  houdt heel veel van Warre.  
2  Nore  straalde, tante Stefanie net iets minder.   
3 “Ja!”  antwoord  ik gretig.  
4 “Sinds wanneer  rijd  jij zelf met de auto?”  
5  Meriam  sloot de deur achter zich.   

Schrijf de onderstreepte werkwoorden en hun onderwerp in de juiste kolom. 

Ik ben gek op spelletjes! Als ik een spel speel, lees ik altijd eerst de spelregels. 
Voor Tik Tak Boem zijn die regels eenvoudig. Ze klinken als volgt: 
Als je de bom start, begint ze te tikken. Na 10 tot 60 seconden ontploft ze. Op 
de kaartjes staan lettergrepen. Zo werkt het: je krijgt de bom van de speler vóór je, noemt een 
woord met de betreff ende lettergreep en geeft de bom snel door. Wie de bom in handen heeft
als ze ontploft, bewaart het kaartje. Wie na dertien rondes het minste kaartjes heeft, wint.

Tegenwoordige tijd 

1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e p. meervoud

2
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Zoek eerst de stam. Vul dan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd in.

 Infi nitief Stam 

1 gelden     Elk recht   voor elk kind!

2 mishandelen     Soms   ouders hun 
kinderen.

3 verwaarlozen     Hij   zijn kind.

4 googelen     Ze   alle kinderrechten.

5 worden     Het Verdrag  westers 
genoemd.

6 terugvinden     Alle rechten   je 

 in het Verdrag.

7 toevoegen     Soms   men wetten  .

a Markeer:

het onderwerp.

b Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.

c Schrijf het werkwoord in de tegenwoordige tijd in de zin.

 Infi nitief Zin  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 ervaren  je problemen?

2 ondervinden  je verdriet of onrecht?

3 aanvaarden  je ouders jouw keuzes niet?

4 kwellen Bepaalde vragen   je al even.

5 staan De vrijwilligers van ‘Awel’   paraat.

6 luisteren Er  wordt naar je  .

7 hoeven Je   je naam niet te noemen.

8 heten  Dat  anonimiteit. 

9 downloaden Wil je informatie?   de folder.

10 vinden Daarin  je het telefoonnummer.

11 chatten Als je liever  , kan dat ook. 
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Vul het chatgesprek aan.
Gebruik de pv van minstens twee van deze werkwoorden in de t.t.: 

vinden – vergeten – houden van – bellen – moeten – waarschuwen – noemen – ontdekken

Probeer ook minstens drie van deze woorden in het gesprek te gebruiken.

ideeën – ’s avonds – thuis – mama’s – akkoord

Goeiedag. Ik ben een medewerker van Awel. Waarmee kan ik je helpen?

Euhm ... Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen.

Dat is normaal, hoor. Doe maar rustig. Wat wil je vragen of melden?
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