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5Thema 1 - les 3

les 3

IK MOET! Of mag ik?
Ik kan een schema over een leestekst aanvullen.
Ik kan oorzaak en gevolg aan elkaar linken.
Ik kan een onderscheid tussen feit en mening maken en mijn mening verwoorden.

Lees de tekst.

Een stukje geschiedenis in sprongen
Het kinderrechtenverdrag kwam er in sprongen.

De Eerste Wereldoorlog treft miljoenen kinderen. 
Kinderen hebben nood aan extra bescherming. 
Daarom wordt in 1924 de Verklaring van Genève 
opgesteld. Daarin staan de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van volwassenen tegenover kinderen.

De Tweede Wereldoorlog treft opnieuw miljoenen kinderen. In 1945 worden de 
Verenigde Naties (VN) opgericht.
Nu zijn 193 landen lid van de VN. De VN komt o.a. op voor vrede, veiligheid en 
mensenrechten. In 1946 richt de VN een kinderfonds op, nu gekend als het 
United Nations Children’s Fund (Unicef ). Unicef bewaakt de rechten en het 
welzijn van elk kind in 196 landen en gebieden, met bijzondere aandacht voor 
kinderen in grote nood.

In 1959 stelt men een nieuwe verklaring op: de Verklaring van de Rechten van 
het Kind. In die verklaring wordt de Verklaring van Genève verder uitgewerkt.

De Verenigde Naties keuren in 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind goed. Zo verandert de vrijblijvende verklaring in een verdrag dat via 
een rechtbank afgedwongen kan worden. In het verdrag krijgen kinderen een 
eigen stem, zodat ze actief mee kunnen denken en handelen.

Ieder land van de VN moet de afspraak omzetten in wetten en regels. België doet 
dat in 1992.

Sinds 2000 zijn er drie aanvullingen aan het verdrag toegevoegd. Een eerste 
over ‘kinderen in gewapend confl ict’, een tweede over ‘de verkoop van kinderen, 
kindermisbruik’ en een derde over ‘de klachtenprocedure’. M.a.w. het verdrag 
blijft aangroeien, maar het duurt vaak lang voordat een afspraak een wet wordt. 
En ervoor zorgen dat iedereen zich aan de wet houdt, is niet eenvoudig.
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6 Thema 1 - les 3

Bedenking
De toepassing van het verdrag verschilt naargelang het land. Het verdrag wordt vaak als 
‘westers’ bestempeld, ver van de cultuur en de realiteit van landen uit het Zuiden. In die 
landen zijn tradities sterk, o.a. daarom bestaat er ook het Afrikaans Charter van de Rechten 
en het Welzijn van het Kind. Bovendien zijn veel landen niet rijk genoeg om alle rechten 
snel te realiseren.

30

Meer lezen?  
Ik heb er recht op!,  
Karla Stoefs, Talentbib 6

Ik heb er recht op! | Karla Stoefs

Ik heb er recht op!
Karla Stoefs | Dirk Vandamme

a Kleur in de tekst:

de woorden die je niet begrijpt.

b Zoek de betekenis van de woorden op in een woordenboek, leid ze af uit de tekst of vraag 
uitleg aan je juf of meester.

 

 

 

 

 

 

Hoe zoek je iets op in het woordenboek?
– Bovenaan op elke bladzijde vind je trefwoorden. Die helpen je bij het opzoeken.
– Van woorden die in het meervoud staan, zoek je altijd het enkelvoud.
– Van werkwoordsvormen zoek je de infinitief.

Noteer de hoofdgedachte van de tekst in één zin.

 

 

2
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7Thema 1 - les 3

a Lees de taalweter.

Wat is een oorzaak? En een gevolg?
Een gevolg heeft altijd een oorzaak. En een oorzaak heeft altijd een  
gevolg. De oorzaak komt altijd eerst, daarna pas het gevolg.

Bv. oorzaak  gevolg
 ontzettend veel regen  overstromingen
 slechte oogst  hongersnood
 boeiende juf  geïnteresseerde leerlingen

Heb je het weer 
niet begrepen?

U hebt het niet goed 
uitgelegd, juffrouw!

b Vul de tabel aan. Zoek de antwoorden in de tekst.

Oorzaak Gevolg

Na de Eerste Wereldoorlog zag men dat kinderen 
nood hadden aan extra bescherming.

 

 

 

 

 

 

In 1946 richtte de VN een kinderfonds op.

Het verdrag wordt vaak als ‘westers’ bestempeld.  

 

 

a Lees de taalweter.

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.

4
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8 Thema 1 - les 3

b Drukken de zinnen een mening of een feit uit? Duid aan. Mening Feit

1 Unicef bevordert de rechten en het welzijn van elk kind in 196 landen en  
gebieden, met bijzondere aandacht voor kinderen in grote nood.  

2 België heeft in 1992 de afspraken omgezet naar wetten en regels.  

3 Ik ben tevreden dat België dit verdrag ondertekend heeft.  

4 Iedereen vindt dat Unicef goed werk levert.  

5 De VN komt op voor vrede, veiligheid en mensenrechten.  

Lees de tekst opnieuw. Vul het schema over het ontstaan van de kinderrechten aan. 

Na WO I:

1924:  Verklaring van  =   

 

Na WO II:

– 1945: oprichting  

– 1946: oprichting  

– 1959: nieuwe verklaring:  

Verklaring wordt verdrag:

• verklaring =  

• verdrag =  

– 1989:   

 

– 1992:  

– 2000:  

1  

2   

 

3  

Besluit:    

 

6
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Vertel aan je buur hoe de kinderrechten ontstaan zijn. Gebruik het schema. 

Lees enkele kinderrechten uit het verdrag.

1  Elk kind heeft recht op een 
naam en nationaliteit.

2 Elk kind heeft recht op een thuis.

3  Elk kind heeft recht op 
gezonde voeding.

4 Elk kind heeft recht op onderwijs.

5  Elk kind heeft recht op 
gezondheidszorg.

6  Kinderen met een beperking 
hebben recht op speciale zorg 
en bescherming.

7  Geen enkel kind mag in 
armoede leven.

8 Elk kind heeft recht op spel.

9 Elk kind heeft recht op privacy.

10  Elk kind heeft recht op bescherming 
tegen misbruik.

11  Elk kind heeft recht op bescherming 
tegen kinderarbeid.

12  Elk kind heeft recht op bescherming 
tegen mishandeling.

13  Elk kind heeft het recht om beschermd 
te worden tegen oorlog, ontvoering 
en mensenhandel.

14 Elk kind heeft recht op informatie.

15  Elk kind heeft recht op 
een eigen mening.

16  Elk kind heeft recht op 
vrijheid in zijn hoofd.

17  Elk kind heeft het recht 
om anders te zijn.

18  Kinderen van vluchtelingen hebben 
recht op speciale bescherming.

7
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10 Thema 1 - les 3

a Lees de stellingen. 

b Kleur het vakje:

als je akkoord gaat.

als je niet akkoord gaat.

 Elk kind heeft recht op zakgeld.

 Elk kind heeft recht op een baaldag.

 Elk kind heeft recht op voldoende slaap.

 Elk kind heeft recht op zottigheid.

 Elk kind heeft recht op een bril.

 Elk kind heeft recht op een huisdier.

 Elk kind heeft het recht om fouten te maken.

 Elk kind heeft recht op een tussendoortje.

 Elk kind heeft recht op iedere dag wat huiswerk.

c Bespreek jouw keuzes met een klasgenoot. 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon het schema aanvullen met informatie uit de tekst.  

Ik kon de tekst navertellen aan de hand van het schema.  

Ik kon woorden snel opzoeken in het woordenboek.  

Ik kon het onderscheid maken tussen een mening en een feit.  

Ik kon mijn eigen mening verwoorden.  

Ik kon oorzaak en gevolg aan elkaar linken. 
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les 4

भारत में आपका स्वागत है!  
Welkom in India!

Ik kan mijn mening verwoorden.
Ik kan vragen over een beeldfragment beantwoorden.

Vul de enquête in. Geef je mening en kleur:

het aantal sterren (1 ster = helemaal niet akkoord, 5 sterren = helemaal akkoord).

1 Ik ga heel graag naar school. 

2 Ik vind het helemaal niet erg om huiswerk te maken. 

3 Het boeit me als we nieuwe leerstof krijgen. 

4 Ik begin altijd op eigen initiatief aan mijn huiswerk en lessen. 

5 Ik let goed op tijdens de les. 

6 Ik vind naar school gaan heel nuttig. 

Totaal aantal gekleurde sterren: 

Heb je de enquête helemaal ingevuld?  
Ga naar p. 12, draai je schrift om en  

kom te weten welk type leerling je bent!

1
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Dit is je score:

Tussen de 24 en 30 sterren 
gekleurd:
Proficiat! Je bent heel leergierig 
en geïnteresseerd. Je ziet het 
nut van naar school gaan in. 
Blijf je inzetten. Je zult het ver 
schoppen.

Tussen de 18 en 24 sterren 
gekleurd:
Je weet dat naar school gaan 
nuttig is. Je vindt het alleen 
niet altijd boeiend. Je vindt het 
moeilijk om je consequent in te 
zetten. Focus op je schoolwerk. 
Houd je werk bij en laat het niet 
opstapelen. Je zult merken dat 
het studeren vlotter gaat en dat je 
meer vrije tijd overhoudt.

Tussen de 12 en 18 sterren 
gekleurd:
Je bent niet meteen een 
enthousiaste student. Het boeit 
je allemaal niet zo. Herpak je. Als 
je met een negatieve houding 
naar de school blijft kijken, is het 
moeilijk om dat te veranderen.

Tussen de 6 en 12 sterren 
gekleurd:
Oei, jij vindt naar school gaan 
vooral een last en niet nuttig. Dat is 
heel jammer. Je doet geen moeite 
om dat onder stoelen of banken te 
steken. Probeer naar school gaan 
minder als een plicht en meer als 
een recht te zien. Met wat je nu op 
school leert, sta je later steviger in 
het leven.

Is de uitleg bij jouw resultaat op jou van toepassing? Waarom (niet)?

 

 

 

Ondanks de inspanningen zijn er overal ter wereld nog steeds kinderen die in armoede leven. Wat 
kunnen wij doen om hen te helpen?

a Noteer een aantal ideeën.

 

 

 

b Overleg in jouw groep en formuleer samen een antwoord. 

 

 

 

W
leergierig
geïnteresseerd om veel bij 
te leren

het ver schoppen
veel bereiken

consequent
voortdurend, altijd op 
dezelfde manier

focussen op
je aandacht richten op

de plicht
iets wat je moet doen

2 W
van toepassing zijn
kloppen, passen

3
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Dit is je score:

Tussen de 24 en 30 sterren 
gekleurd:
Proficiat! Je bent heel leergierig 
en geïnteresseerd. Je ziet het 
nut van naar school gaan in. 
Blijf je inzetten. Je zult het ver 
schoppen.

Tussen de 18 en 24 sterren 
gekleurd:
Je weet dat naar school gaan 
nuttig is. Je vindt het alleen 
niet altijd boeiend. Je vindt het 
moeilijk om je consequent in te 
zetten. Focus op je schoolwerk. 
Houd je werk bij en laat het niet 
opstapelen. Je zult merken dat 
het studeren vlotter gaat en dat je 
meer vrije tijd overhoudt.

Tussen de 12 en 18 sterren 
gekleurd:
Je bent niet meteen een 
enthousiaste student. Het boeit 
je allemaal niet zo. Herpak je. Als 
je met een negatieve houding 
naar de school blijft kijken, is het 
moeilijk om dat te veranderen.

Tussen de 6 en 12 sterren 
gekleurd:
Oei, jij vindt naar school gaan 
vooral een last en niet nuttig. Dat is 
heel jammer. Je doet geen moeite 
om dat onder stoelen of banken te 
steken. Probeer naar school gaan 
minder als een plicht en meer als 
een recht te zien. Met wat je nu op 
school leert, sta je later steviger in 
het leven.

Is de uitleg bij jouw resultaat op jou van toepassing? Waarom (niet)?

 

 

 

Ondanks de inspanningen zijn er overal ter wereld nog steeds kinderen die in armoede leven. Wat 
kunnen wij doen om hen te helpen?

a Noteer een aantal ideeën.

 

 

 

b Overleg in jouw groep en formuleer samen een antwoord. 

 

 

 

W
leergierig
geïnteresseerd om veel bij 
te leren

het ver schoppen
veel bereiken

consequent
voortdurend, altijd op 
dezelfde manier

focussen op
je aandacht richten op

de plicht
iets wat je moet doen

2 W
van toepassing zijn
kloppen, passen

3

Beantwoord de vragen over onderwijs in India. 

a In India kunnen acht miljoen kinderen niet naar school. Wat zijn de oorzaken?

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

b Welke maatregelen heeft Unicef al getroffen om die kinderen te helpen?

1   

 

2   

 

3  

 

4  

 

c Hoeveel leerlingen zitten er vaak in één klas? 

d Wat probeert men daaraan te doen?

1   

 

2  

 

e In het fragment over Ashu wordt gezegd dat de kinderen mee moeten gaan werken ‘om de 
eindjes aan elkaar te knopen’. Leg uit wat dat betekent.

 

 

4
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a Lees nogmaals enkele kinderrechten uit het verdrag.

1  Elk kind heeft recht op een 
naam en nationaliteit.

2 Elk kind heeft recht op een thuis.

3  Elk kind heeft recht op 
gezonde voeding.

4 Elk kind heeft recht op onderwijs.

5  Elk kind heeft recht op 
gezondheidszorg.

6  Kinderen met een beperking 
hebben recht op speciale zorg 
en bescherming.

7  Geen enkel kind mag in 
armoede leven.

8 Elk kind heeft recht op spel.

9 Elk kind heeft recht op privacy.

10  Elk kind heeft recht op bescherming 
tegen misbruik.

11  Elk kind heeft recht op 
bescherming tegen kinderarbeid.

12  Elk kind heeft recht op bescherming 
tegen mishandeling.

13  Elk kind heeft het recht om 
beschermd te worden tegen oorlog, 
ontvoering en mensenhandel.

14 Elk kind heeft recht op informatie.

15  Elk kind heeft recht op 
een eigen mening.

16  Elk kind heeft recht op 
vrijheid in zijn hoofd.

17  Elk kind heeft het recht 
om anders te zijn.

18  Kinderen van vluchtelingen hebben 
recht op speciale bescherming.

5
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b Als een kind zo arm is dat het moet gaan werken in plaats van naar school te gaan, welke 
rechten worden er dan geschonden?

1  

2  

3  

4  

c Wat zou jij graag veranderen aan ons schoolsysteem? Denk na over de uren, de lessen, de refter, 
het huiswerk, de toetsen ...

 

 

 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon vragen beantwoorden over een beeldfragment.  

Ik kon mijn mening geven en daar goede argumenten bij formuleren.  

Ik kon op een respectvolle manier een discussie voeren met een klasgenoot   
en mijn argumenten verdedigen.

 

 

6
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les 6

Ik betaal, wij betalen. Of betaalde jij?
Ik kan werkwoorden herkennen in de tegenwoordige en verleden tijd, het enkelvoud en 
meervoud, de 1e, 2e en 3e persoon.
Ik kan de infinitief van werkwoorden noteren.
Ik kan de stam en de uitgang van werkwoorden aanduiden.
Ik weet dat sommige werkwoorden van klank veranderen in de verleden tijd en kan  
dat toepassen.

a Lees de tekst en de taalweter.

Om de zaken op school goed te laten verlopen, zijn er afspraken nodig. Die staan in het 
schoolreglement. Wanneer je ouders kiezen voor een school, ondertekenen ze dat 
schoolreglement. Dat wil zeggen dat ze akkoord gaan met de afspraken van de school. 
Hieronder vind je enkele afspraken die in een schoolreglement kunnen voorkomen.

REGLEMENT
– Ik neem de veiligste en kortste weg van en naar school.
– Ik treuzel niet onderweg.
– We respecteren de wegcode.
– Jullie komen steeds op tijd naar school.
–  Als je om veiligheidsredenen een gsm nodig hebt,  

moet je die op school uitzetten.
– Grote ballen mogen alleen op het voetbal- of basketbalveld.
– Als iemand anders een opmerking krijgt, bemoei ik me daar niet mee.
– Er wordt tijdens de speeltijd niet gesnoept, ook niet als er iemand jarig is.

5

10

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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b Welke woordsoort zijn de onderstreepte woorden?

 

c Kleur in de tekst:

de niet onderstreepte woorden van dezelfde woordsoort.

a Lees de taalweter.

Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?

Ben ik de eerste persoon?

Voor mij ben jij de 
tweede persoon en is  
hij de derde persoon.

Enkelvoud Meervoud

1e persoon ik loop 1e persoon wij lopen

2e persoon jij/u loopt 2e persoon jullie lopen

3e persoon hij/zij (ze)/het loopt 3e persoon zij (ze) lopen

b Schrijf de gemarkeerde werkwoorden uit het reglement (r. 5-14) in de juiste kolom.

Werkwoord in het enkelvoud Werkwoord in het meervoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
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c Schrijf het onderwerp en het werkwoord uit elke zin op de juiste plaats in de tabel.

1 De kinderen beantwoorden de vraag goed.
2 Het boek beantwoordt niet aan de verwachtingen.
3 Ik beantwoord die vragen morgen wel.
4 Jullie beantwoorden helemaal aan de vereisten.
5 Jij beantwoordt de vragen van reeks A.
6 Wij beantwoorden enkel nog relevante vragen.

Infinitief Enkelvoud Meervoud

1e persoon   

2e persoon   

3e persoon   

d Bekijk de tabel en vul de zin aan:

Werkwoorden kunnen veranderen als het  verandert.

a Lees de taalweters.

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 infinitief -(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. infinitief: werken  de stam: werk ik werk
 infinitief: antwoorden  de stam: antwoord  ik antwoord

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
 hij drinkt hij ziet
 jij drinkt jij ziet
 wij drinken wij zien
 jullie drinken jullie zien
 zij drinken zij zien

3
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b Kleur in de tabel van oefening 2:

de stam van elke werkwoordsvorm.

c Onderstreep de uitgang.

a Lees de taalweter.

Wat is een infinitief?
De infinitief 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 infinitief door een minizin te maken met ik zal.

Bv. Ik zal slapen. Ik zal kopen.

Ik moet werken.  
Is dat definitief?

Werken is  
de infinitief.

b Noteer van elk werkwoord de infinitief. 

1 jullie komen  

2 je hebt  

3 hij beantwoordt  

4 ik treuzel  

5 de mensen krijgen  

6 het kind snoept  

Duid aan of de zin in de tegenwoordige of de verleden tijd staat.

  t.t. v.t.
1 Iedereen houdt zich aan het schoolreglement.  
2 De kinderen speelden met een bal.  
3 De afspraken beantwoordden niet aan de verwachtingen.  
4 Jullie kwamen niet op tijd.  
5 De ouders kiezen een school.  
6 De juf leidde de les in goede banen.  
7 We respecteren de wegcode.  

4

5
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a Lees de taalweter.

Welke werkwoorden veranderen van klank? Welke niet?
De meeste werkwoorden krijgen in de verleden tijd -de(n) of -te(n) bij de stam.
Bv. speel – speelde, werk – werkte, hoor – hoorde ...

Sommige werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd.
Bv. geef – gaf, drink – dronk, loop – liep ...

Hoe weet ik of een werkwoord wel of niet van klank  
verandert?

Daar bestaat jammer genoeg geen trucje voor.
Of toch: veel luisteren en lezen.
Je kunt ook een lijstje aanleggen van werkwoorden die van klank veranderen.

Raar, het is 
‘ik hoopte’, 
maar niet  
‘ik loopte’?

b Schrijf de werkwoorden in de verleden tijd.
 Tip: raadpleeg een woordenboek als je twijfelt. 

c Onderstreep de werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen.

 Infinitief Verleden tijd

1 werken  wij  

2 slapen  ik  

3 worden  jij  

4 denken  jullie  

5 koken  hij  

6 verbeteren  de mannen  

7 vergeten  de kinderen  

8 telefoneren  jullie  

9 leven  de dino’s  

Vul de tabel op de volgende bladzijde aan.

6

7
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Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon werkwoorden herkennen in de tegenwoordige en verleden tijd.  

Ik kon werkwoorden herkennen in het meervoud en enkelvoud.  

Ik kon werkwoorden herkennen in de 1e, 2e en 3e persoon.  

Ik kon de infinitief van een werkwoord noteren.  

Ik kon de stam en de uitgang van een werkwoord aanduiden.  

Ik kon werkwoorden die van klank veranderen juist noteren in de verleden tijd. 

 

 

8
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les 8

Sammy Spoetnik
Ik kan mijn mening geven over een tekstfragment.
Ik kan een vervolg schrijven op een tekst.

Bespreek de vragen met je buur. Antwoord om de beurt. 

a De vakantie is nog niet lang voorbij. Wat is het leukste dat je hebt gedaan?

b Wat is het vervelendste dat je moest doen?

c Hoe ziet jouw droomvakantie eruit?

Overleg en formuleer samen een antwoord. 

a Is vakantie hebben een recht of niet? Waarom (niet)?

 

 

 

b Is op reis gaan een recht of niet? Waarom (niet)?

 

 

c Stel: je ouders gaan een maand op reis en laten jou bij je oom en tante achter. Bespreek hoe je 
je zou voelen. 

1

2
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Lees deel 1 van de tekst en beantwoord de vragen. 

Sinds de papa van Sammy drie jaar geleden plots overleed en zijn mama sinds een jaar een nieuwe 
vriend heeft, gaat hij tijdens de grote vakantie een maand naar zijn oom en tante zodat mama kan 
genieten van haar grote liefde. Dit jaar heeft Sammy zijn nieuwe hondje meegenomen.

Tante Martha kijkt nog een tikje zuiniger dan gewoonlijk als ik met Mops in mijn armen uit de 
auto stap. Ze zet haar handen in haar zij: “Wat heb je daar bij je, Sammy?” vraagt ze en haar 
wenkbrauwen schieten een heel eind boven haar vlinderbril uit.
“Dat is mijn hond”, zeg ik fier. “Zijn naam is Mops.”
Margot komt op mij af en neemt mijn hond in haar armen.
“Wat een grappig beestje”, lacht ze.
Mops kronkelt zich in bochten zodat hij 
Margots gezicht kan likken; hij is onmiddellijk 
op haar gesteld.
“Laat dat vieze dier je gezicht niet likken, 
Margot”, zegt tante Martha.
“Je meent het niet, Katrien ... Moeten wij nu 
ook voor die hond zorgen?”
“Die hond hoort bij Sammy. Sinds we dat 
beestje in huis hebben, gaat het goed met 
hem: hij voelt zich beter in zijn vel. Sammy 
wil al een hond sinds zijn vader gestorven is”, 
zegt mama met haar zieligste gezicht.
Tante Martha strekt haar armen naar mij uit en drukt mij aan haar boezem. Mama heeft haar 
weke plek geraakt: ik ben het arme, vaderloze kind dat af en toe wat medeleven verdient.

W
week
zacht

5

10

15

20

a Is tante Martha blij dat Sammy een hondje bij zich heeft? Omcirkel.

 Ja / nee.

 Kleur in de tekst:

minstens één zin die je dat vertelt.

b Waarom begint mama over de overleden papa van Sammy tegen tante Martha?

 

 

3
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Lees deel 1 van de tekst en beantwoord de vragen. 

Sinds de papa van Sammy drie jaar geleden plots overleed en zijn mama sinds een jaar een nieuwe 
vriend heeft, gaat hij tijdens de grote vakantie een maand naar zijn oom en tante zodat mama kan 
genieten van haar grote liefde. Dit jaar heeft Sammy zijn nieuwe hondje meegenomen.

Tante Martha kijkt nog een tikje zuiniger dan gewoonlijk als ik met Mops in mijn armen uit de 
auto stap. Ze zet haar handen in haar zij: “Wat heb je daar bij je, Sammy?” vraagt ze en haar 
wenkbrauwen schieten een heel eind boven haar vlinderbril uit.
“Dat is mijn hond”, zeg ik fier. “Zijn naam is Mops.”
Margot komt op mij af en neemt mijn hond in haar armen.
“Wat een grappig beestje”, lacht ze.
Mops kronkelt zich in bochten zodat hij 
Margots gezicht kan likken; hij is onmiddellijk 
op haar gesteld.
“Laat dat vieze dier je gezicht niet likken, 
Margot”, zegt tante Martha.
“Je meent het niet, Katrien ... Moeten wij nu 
ook voor die hond zorgen?”
“Die hond hoort bij Sammy. Sinds we dat 
beestje in huis hebben, gaat het goed met 
hem: hij voelt zich beter in zijn vel. Sammy 
wil al een hond sinds zijn vader gestorven is”, 
zegt mama met haar zieligste gezicht.
Tante Martha strekt haar armen naar mij uit en drukt mij aan haar boezem. Mama heeft haar 
weke plek geraakt: ik ben het arme, vaderloze kind dat af en toe wat medeleven verdient.

W
week
zacht

5

10

15

20

a Is tante Martha blij dat Sammy een hondje bij zich heeft? Omcirkel.

 Ja / nee.

 Kleur in de tekst:

minstens één zin die je dat vertelt.

b Waarom begint mama over de overleden papa van Sammy tegen tante Martha?

 

 

3 Lees deel 2 van de tekst en beantwoord de vragen. 

Het is alsof de vijand onheil ruikt: de avond na de val van André* wordt ons clubhuis met de 
grond gelijkgemaakt door de bende van Fort X. Het houten bordje waarop Margot in sierlijke 
hoofdletters ‘DE TIJGERCLUB’ heeft geschilderd, ligt gebroken op een berg varens en stokken. 
André is razend.
“Onze wraak zal zoet zijn”, zegt hij onheilspellend. “Wie gaat vanavond mee om het clubhuis van 
Fort X af te breken?”
“Ik!” zeg ik snel. Pas daarna merk ik dat René en Dirk twijfelen.
“De jongens van Fort X zijn echte vechtersbazen”, zegt Margot verschrikt.
“En wat dan nog?” zegt André. “Sammy en ik gaan op pad in het donker en die twee 
broekventjes mogen thuisblijven.”
De schrik slaat me plots om het hart, maar ik knik.
“Margot hoeft niet mee te gaan; zij is een meisje”, zegt André tegen René en Dirk. “Maar welk 
excuus hebben jullie?”
“We gaan mee,” zegt Dirk schoorvoetend, “maar we moeten stil zijn. Misschien staan die van 
Fort X wel op de uitkijk.”
“Ik let op Mops,” zegt Margot, “hij zou jullie kunnen verraden.”
Als iedereen naar bed is, klinkt buiten de 
roep van een uil: het afgesproken signaal!
Dirk en ik sluipen onze slaapkamer uit.
De deur van Margots kamer  
opent op een kier.
“Succes”, fluistert ze. In haar kamer hoor ik 
Mops janken: het is maar te hopen dat mijn 
hond niet iedereen wakker maakt.
René en André wachten ons op bij de 
hooischuur. We hebben geen zaklamp; onze 
wraakactie wordt enkel bijgelicht door een 
lachende maansikkel.
Als tijgers sluipen we naar de plek waar de 
jagershut van Fort X in het veld staat.
Hun clubhuis is steviger dan het onze. Het kost ons de grootste moeite om de hut neer te halen, 
maar het lukt. We breken het houten geraamte af en verspreiden de linnen lappen over het veld 
als verloren geraakte zakdoeken.

* André viel in een stinkende beek terwijl hij probeerde eroverheen te springen.

5

10

15

20

25

30

W
onheil ruiken aanvoelen dat er iets aan de hand is

De schrik slaat me om het hart. Ik ben plots heel bang.

a  Kleur:

de woorden die je niet begrijpt.

4
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b Zoek de betekenis op in een woordenboek, leid ze af uit de tekst of vraag uitleg aan je juf of 
meester.

 

 

 

 

c Vul de tabel aan met info uit de tekst.

Oorzaak Gevolg

 

 

André is razend.

Het clubhuis van Fort X is steviger dan het 
clubhuis van de Tijgerclub.

 

 

d Beantwoord de vragen.

1 Nadat hun hut wordt afgebroken, vraagt André zijn vrienden om de hut van Fort X ook af te breken. 
Begrijp je zijn reactie? Waarom (niet)?

 

 

2 Denk je dat wraak nemen voldoening geeft? Waarom (niet)?

 

 

3 Sammy zegt heel snel dat hij wil meedoen en merkt pas later dat Dirk en René twijfelen.  
Waarom denk je dat de twee andere jongens twijfelen?

 

 

 

4 Heeft Sammy spijt van zijn beslissing? Hoe weet je dat?

 

5 Als de jongens ‘s nachts naar buiten gaan, begint Mops te janken. Waarom zou hij dat doen?
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Lees deel 3 van de tekst en beantwoord de vragen.

De dag nadien wachten we angstig af, maar de mannen van Fort X laten zich niet zien.
“Tijd voor onze volgende actie”, zegt André. “Maandag, op de tweede kermisdag, is het 
zeepkistenrace in het dorp. Die van Fort X hebben vorig jaar meegedaan én gewonnen. Ik 
heb gehoord dat ze dit jaar weer meedoen. Ze krijgen concurrentie ... Ik heb de Tijgerclub 
ingeschreven!”
“Ja...hoe!” roep ik juichend uit.
“Een zeepkist moet je kunnen besturen, hoe gaan we dat fiksen?” vraagt Dirk 
aarzelend.
“Geen probleem”, zegt André. “Mijn broer Johan wil ons beslist helpen.”
Dat maakt indruk. Johan is de hipste jongen van het dorp. Aan hem kun je zien hoe knap André 
later gaat worden.
“Johan studeert voor garagist. Hij zal ons helpen met het bouwen van de zeepkist”, zegt André 
trots.
“Zal ik tijgerstrepen schilderen op onze wagen?” vraagt Margot.
“Ja, schitterend idee, en we maken oren en een snuit! Misschien winnen we de prijs voor de 
origineelste wagen”, zeg ik dromerig.

W
de concurrentie
tegenstand

5

10

15

Meer lezen?  
Sammy Spoetnik, Noëlla Elpers,  
Talentbib 6

 

6
Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Sammy werd geboren op het moment waarop de 
Spoetnik 1 door de Russen werd gelanceerd met 
een raket. Geen toeval dus dat Sammy gek is op 
ruimtevaart en al snel Sammy Spoetnik wordt 
genoemd. Aan zijn vader heeft hij beloofd dat hij 
‘ja’ zal zeggen tegen het leven. En dat doet Sammy, 
al zou hij soms beter eens ‘neen’ zeggen … 

Sam
m

y Spoetnik  | N
oëlla Elpers 

Sammy 
Spoetnik

Noëlla Elpers  
Mark Borgions

Thema 1_Sammy Spoetnik_COVER.indd   Alle pagina's 12/07/18   13:09

a Denk je dat Sammy een leuke vakantie heeft bij zijn oom en tante? Verklaar je antwoord.

 

 

b Zou jij graag lid zijn van de Tijgerclub? Waarom (niet)?

 

 

a Schrijf een vervolg op het verhaal. Laat volgende elementen zeker aan bod komen:

 Hoe gaan de voorbereidingen eraan toe?
 Wie zal de zeepkist besturen?
 Wat gebeurt er tijdens de wedstrijd?
 Wie wint er?

5

6

W
het element
onderdeel
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Wat doe ik voor ik schrijf?
Voor je schrijft, denk je na over: 

 > Wat is de bedoeling?
Bv. Wil ik iets uitleggen, een verhaal schrijven ... ?

 > Waarover ga ik schrijven?
Bv. Wie wordt het hoofdpersonage? ...

 > Wie leest straks mijn tekst?
Bv. Ikzelf?

   Oef, dan lig ik niet wakker van een foutje meer of minder!
Iemand anders?

  Oei, dan schrijven we best foutloos.

 > Welke tekst kies ik daarvoor het best?
Bv. Wordt het een brief, een verhaal ... ?

Dan pas ga ik aan de slag!
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b Laat een klasgenoot je vervolg lezen en het schema invullen.

  Ja Nee

1 Het verhaal bouwt verder op het gelezen fragment.  
2 De hoofdfiguren komen voldoende aan bod.  
3 De gevraagde elementen komen allemaal aan bod in het verhaal.  

(Indien nee, markeer bij vraag a wat ontbreekt.)
4 Het verhaal is spannend.  

c Laat je klasgenoot enkele tips noteren om je verhaal te verbeteren. 

 

 

 

 

 

d Herschrijf de zinnen die je na de feedback van je klasgenoot wilt aanpassen.

 

 

 

 

 

 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon oorzaak en gevolg aan elkaar koppelen.  

Ik kon een vervolg schrijven op het verhaal.  

Ik kon feedback geven aan mijn partner.  

Ik kon met de feedback van mijn partner omgaan.  

Ik kon me gemakkelijk inleven in de personages.  

 

 

7
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les 9

Wat moet ik? Ik doe het liever zo!
Ik kan een schoolreglement schrijven.
Ik kan spelregels uitschrijven en voorstellen aan klasgenoten die het spel spelen volgens de 
instructies die ze krijgen.

Volwassenen beslissen vaak hoe jij je leven moet leiden. Tijd voor verandering! Schrijf een 
realistisch schoolreglement waar je je goed bij voelt.
Tip: raadpleeg oefening 9b van 
les 3, oefening 5c van les 4 en 
oefening 1a van les 6. Kleur daar wat 
jij in je schoolreglement zeker wilt 
gebruiken.

In een reglement staan niet alleen rechten maar ook plichten. Noteer de plichten die jullie  
zeker in het schoolreglement opnemen. 

PLICHTEN

1

W
realistisch
wat echt mogelijk is

2

W
de plicht
iets wat je moet doen
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Wat moet ik? Ik doe het liever zo!
Ik kan een schoolreglement schrijven.
Ik kan spelregels uitschrijven en voorstellen aan klasgenoten die het spel spelen volgens de 
instructies die ze krijgen.

Volwassenen beslissen vaak hoe jij je leven moet leiden. Tijd voor verandering! Schrijf een 
realistisch schoolreglement waar je je goed bij voelt.
Tip: raadpleeg oefening 9b van 
les 3, oefening 5c van les 4 en 
oefening 1a van les 6. Kleur daar wat 
jij in je schoolreglement zeker wilt 
gebruiken.

In een reglement staan niet alleen rechten maar ook plichten. Noteer de plichten die jullie  
zeker in het schoolreglement opnemen. 

PLICHTEN

1

W
realistisch
wat echt mogelijk is

2

W
de plicht
iets wat je moet doen

Schrijf je schoolreglement. Hou rekening met volgende onderdelen.

– Beginuur school: 

– Einduur school: 

– Duur van een lesuur: 

– Duur van de pauze: 

– Huiswerk:  

– Toetsen:  

– Pesten:  

– Sancties:  

– Kledij:  

– Speelplaats:  

– Toiletten:  

– Plichten:  

– Waar denk je nog aan?

 

 

– Wat zou jij graag in het schoolreglement opnemen, maar je groepsleden niet?

 

 

W
de sanctie
straf die je krijgt als je je niet 
aan een afspraak houdt

Schrijf jullie reglement netjes over of typ het. Voorzie het reglement van de nodige illustraties. 

3

4
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Sammy brengt veel tijd door met de leden van de Tijgerclub. Hij zoekt korte, leuke spelletjes. 
Bedenk een spel dat maximaal vijf minuten duurt en waar je weinig materiaal voor nodig hebt.

Titel van het spel: 

Materiaal: 

Tijdsduur:  min.

Aantal spelers: 

Spelregels:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een instructie en hoe schrijf ik er een?
Een instructie is een tekst die stap voor stap zegt wat je moet doen.
Bv. een eenvoudig recept

Zelf een instructie schrijven is best 
moeilijk. Deze tips helpen je op weg: 

 > Vertel wat de lezer nodig heeft.
 > Noteer wat de lezer stap voor stap 

moet doen.
 > Maak elke stap zo duidelijk en 

eenvoudig mogelijk.
 > Lees je instructie na.

FRUITBROCHETTES

Wat heb je nodig?
 >  verschillende soorten fruit  

(bananen, appels, kiwi's,  
aardbeien ...)

 >  satéstokjes

Bereiding (10 min.)
 >  Schil het fruit.
 >  Snij het fruit in stukjes of partjes.
 >  Steek de stukjes fruit op een satéstokje.

5



33Thema 1 - les 9

Stel je spel voor aan de klas. Geef duidelijke instructies zodat je klasgenoten het spel kunnen 
spelen zonder dat ze extra vragen moeten stellen.

Hoe geef ik een goede instructie?
 > Spreek langzaam.
 > Spreek alle woorden mooi uit.
 > Houd je partner in het oog: kan hij of zij goed volgen?

 Is het antwoord nee? Pas je instructie dan aan.
 Is het antwoord ja? Goed zo! Volhouden!

Doe nu eens wat 
ik wil!

Beoordeel je eigen presentatie en laat ze beoordelen door twee klasgenoten.

Zo geef ik een goede presentatie.

 Ik sprak duidelijk.
 Ik legde de spelregels duidelijk uit.
 Ik vond het makkelijk om het spel in goede banen te leiden.
 De activiteit duurde ongeveer vijf minuten.

Beoordeeld door 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

Beoordeeld door 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

6

7
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Beoordeel de presentatie van twee klasgenoten.

Presentatie van 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

Presentatie van 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon samen met mijn groepsgenoten een schoolreglement schrijven.   

Ik kon de spelregels van het spel duidelijk formuleren.  

Ik kon mijn spel vlot presenteren aan de rest van de klas.  

Ik kon mijn klasgenoten duidelijke feedback geven bij de evaluatie.  

Ik genoot ervan om mijn klasgenoten het spel te zien spelen. 

 

 

8

W
in goede banen leiden
ervoor zorgen dat een 
activiteit vlot verloopt

9
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Beoordeel de presentatie van twee klasgenoten.

Presentatie van 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

Presentatie van 

  Ja Nee
1 De presentator sprak duidelijk.  
2 De spelregels waren duidelijk.  
3 De presentator leidde het spel in goede banen.  
4 De activiteit duurde juist lang genoeg.  

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon samen met mijn groepsgenoten een schoolreglement schrijven.   

Ik kon de spelregels van het spel duidelijk formuleren.  

Ik kon mijn spel vlot presenteren aan de rest van de klas.  

Ik kon mijn klasgenoten duidelijke feedback geven bij de evaluatie.  

Ik genoot ervan om mijn klasgenoten het spel te zien spelen. 

 

 

8

W
in goede banen leiden
ervoor zorgen dat een 
activiteit vlot verloopt

9

les 11

Ik doe, jij doet, wij doen allemaal iets
Ik kan het onderwerp en de rest van de zin aanduiden.
Ik kan in de rest van de zin de werkwoorden, waaronder de persoonsvorm, aanduiden.

Lees het fragment.

Spookje is mijn kleintje. Niet echt mijn kind natuurlijk, maar zo gaat het 
altijd in het weeshuis. De twaalf- of dertienjarigen moeten voor een 
kleintje zorgen. Zo kunnen de opvoedsters zich toeleggen op 
belangrijkere dingen dan de zorg voor kleine kinderen. Zo moeten ze 
die kleintjes niet aanraken. Ze kunnen er zich dan ook nooit aan 
hechten. En dat is nu net de bedoeling. Het wordt dan meteen een stuk 
gemakkelijker om streng te zijn en te straffen.
Ik heb Spookje gekregen. Haar echte naam is Marie-Louise. Maar ze 
lijkt niet echt op een Marie-Louise. Met haar warrige bos rossig haar, 
dat langs alle kanten eigenzinnig uit de vlechtjes piekt. De vlechtjes 

die ik elke ochtend en avond met zoveel zorg maak. Met haar spitse neusje vol sproeten en haar 
enorm grote grijze ogen met rode randjes. Met haar knokige knietjes en lange, smalle voeten. 
Met haar warmte en haar slappe lach. Met haar grote bek. Soms. Een echt spookje dus,  
en zo heb ik haar ook genoemd.

5

10

Uit: Het recht van de banaan is krom – ‘Een bordje wormenpap’, Kathleen Vereecken, Bakermat uitgevers

W
zich toeleggen op zich bezighouden met

eigenzinnig eigenwijs

knokig zo mager dat je de beenderen kunt zien

1
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a Lees de taalweter.

Wat is een onderwerp? 

In een zin zeggen we iets over iets of iemand.
Waarover of over wie? Dat is het onderwerp van die zin.
Het is niet altijd eenvoudig om het onderwerp in een zin op te sporen.

Bv. Opa en oma komen vandaag logeren.

Hoe vind ik het onderwerp?

Met dit trucje lukt het altijd:

1 Maak een ja-neevraag.
2 De persoonsvorm komt vooraan te staan.
3 Het onderwerp komt na de persoonsvorm.

Bv. Lotta is altijd blij als Finn komt logeren.
  Is Lotta altijd blij als Finn komt logeren?

 Schipper, mag ik overvaren?
  Mag ik overvaren, schipper?

Het onderwerp markeer je geel.

Ik ben het onderwerp 
van mijn zin, meester!

b Lees de zinnen uit de tekst.

c Markeer:

het onderwerp.

1 Spookje is mijn kleintje.

2 Op deze manier moeten de gemene opvoedsters de kleintjes niet aanraken.

3 Ik heb Spookje gekregen.

4 De twaalf- of dertienjarigen moeten voor een kleintje zorgen.

5 Het haar van Spookje piekt langs alle kanten uit haar vlechten.

6 Het schattige kind lijkt niet echt op een Marie-Louise. 

7 In het weeshuis regelen ze alles zo.

d Schrijf het nummer van elke zin in de juiste kolom.

Het onderwerp bestaat uit één woord. Het onderwerp is een woordgroep.

  

2
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a Lees de taalweter.

Waaruit bestaat een zin? 

Een zin bestaat heel vaak uit een onderwerp en  
wat er over dat onderwerp wordt gezegd (= de rest  
van de zin).

Bv. Na deze les zijn we heel slimme kinderen.

Over wie of waarover wordt er  
in de zin iets gezegd?
Wat is het onderwerp? 

Wat wordt er in de zin over  
het onderwerp gezegd? 

(= de rest van de zin)

we zijn heel slimme kinderen na deze les

Had je ooit gedacht dat 
we het onderwerp van 

een zin zouden zijn?

b Markeer in elke zin:

het onderwerp.

de rest van de zin.

1 Heel stilletjes loop ik naar de waszaal.

2 De gemene opvoedster bekijkt me vanuit de hoogte.

3 We voelen een wederzijdse afkeer.

4 Met veel tegenzin kijk ik naar haar gezicht.

5 Ze dreigt met opgeheven arm.

6 De grotere kinderen zorgen voor de kleintjes.

7 In het weeshuis zijn de verzorgsters niet vriendelijk.

8 Spookje is een schattig, klein meisje.

9 Steken haar vlechtjes naar alle kanten?

10 Kinderen wonen niet graag in een weeshuis.

3
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a Lees de taalweter.

Wat is een persoonsvorm? 

De persoonsvorm is de werkwoordsvorm die bij het onderwerp past.
Dat onderwerp kan een persoon, dier, plant of voorwerp zijn.
De persoonsvorm staat meestal in de buurt van het onderwerp.

Bv. Ik sta, de leeuw staat, de huizen staan ...

Hoe vind ik de persoonsvorm?

Je vindt de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt vooraan te staan.

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

Gevonden? Onderstreep dan steeds de persoonsvorm!

Vind ik zo de 
persoonsvorm?

b Onderstreep de persoonsvorm in de zinnen van oefening 3b. Schrijf indien nodig de 
ja-neevraag op kladpapier. 

Sammy heeft enkele nieuwe kinderrechten en -plichten bedacht. Bekijk zijn tekeningen.

a Schrijf bij elke tekening een zin die zijn idee samenvat.

b Markeer in elke zin:

het onderwerp.

de rest van de zin.

c Onderstreep de persoonsvorm. Stel indien nodig de ja-neevraag.

1 2 3

1  

2  

3  

4

5
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Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon het onderwerp in een zin herkennen.  

Ik kon de rest van een zin aanduiden.  

Ik kon de persoonsvorm in een zin herkennen.  

Ik kon correcte zinnen formuleren.  

 

 

6
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les 12

Ik speel het wel klaar!
Ik kan in een geïmproviseerd rollenspel een standpunt verdedigen met respect voor mijn 
medespelers.

Lees de afspraken voor je begint te improviseren.

1 Laat elkaar uitspreken.
2  Luister naar elkaar zodat je kunt reageren op wat je 

gesprekspartner zegt.
3  Beschuldig elkaar niet, maar probeer overtuigende argumenten te bedenken.
4 Blijf beleefd en let op je taalgebruik.
5 Spreek luid en duidelijk.
6  Let op je lichaamstaal en mimiek. Als je speelt dat je boos bent, sta je best niet te lachen.

Evalueer je eigen improvisatiespel.

Hier let ik op bij het improviseren.

 Ik liet mijn medespelers uitspreken.
 Ik luisterde naar mijn medespelers.
 Ik bedacht goede argumenten.
 Ik bleef beleefd en lette op mijn taalgebruik.
 Ik sprak luid en duidelijk.
 Ik lette op mijn lichaamstaal en mimiek.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon een standpunt verdedigen.  

Ik bleef respectvol tegenover mijn medespelers.  

Ik luisterde naar de argumenten van mijn medespelers.  

Ik lette op mijn taalgebruik.  

Ik beleefde plezier aan het spelen. 

 

 

1
W

improviseren
iets op het ogenblik zelf verzinnen 
zonder er vooraf over na te denken

2

3
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Ik speel het wel klaar!
Ik kan in een geïmproviseerd rollenspel een standpunt verdedigen met respect voor mijn 
medespelers.

Lees de afspraken voor je begint te improviseren.

1 Laat elkaar uitspreken.
2  Luister naar elkaar zodat je kunt reageren op wat je 

gesprekspartner zegt.
3  Beschuldig elkaar niet, maar probeer overtuigende argumenten te bedenken.
4 Blijf beleefd en let op je taalgebruik.
5 Spreek luid en duidelijk.
6  Let op je lichaamstaal en mimiek. Als je speelt dat je boos bent, sta je best niet te lachen.

Evalueer je eigen improvisatiespel.

Hier let ik op bij het improviseren.

 Ik liet mijn medespelers uitspreken.
 Ik luisterde naar mijn medespelers.
 Ik bedacht goede argumenten.
 Ik bleef beleefd en lette op mijn taalgebruik.
 Ik sprak luid en duidelijk.
 Ik lette op mijn lichaamstaal en mimiek.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon een standpunt verdedigen.  

Ik bleef respectvol tegenover mijn medespelers.  

Ik luisterde naar de argumenten van mijn medespelers.  

Ik lette op mijn taalgebruik.  

Ik beleefde plezier aan het spelen. 

 

 

1
W

improviseren
iets op het ogenblik zelf verzinnen 
zonder er vooraf over na te denken

2

3

les 15

Focussen op woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

a Lees de taalweter.

Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
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 Schrijf de woorden op in alfabetische volgorde.

bediende – bederven – bedenking – bedevaart – bediening – kater – katapult – kathedraal –  
katern – katholiek

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

1

A

B

C
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Schrijf onder elke afbeelding een woord dat of uitdrukking die erbij past. Kies uit:

improviseren – in goede banen leiden – De schrik slaat me om het hart. – de Verenigde Naties

 

 

 

 

Vul de woorden in. Kies uit:

focust – het ver te schoppen – leergierig – plicht – realistisch

Bastiaan is erg  . Gamen 

doet hij nooit, hij  steeds op 

zijn huiswerk. Elke dag zijn schoolwerk maken, dat ziet 

hij als zijn  . Hij is van plan 

 : minister worden 

lijkt hem wel wat. Met zijn knappe werkhouding is dat een 

uitdagend maar  doel!

2

3
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Lees de uitspraken. Kleur:

alle namen van personen die consequent zijn.

Ik vind bewegen heel belangrijk. Ik 
ga op de fiets naar school en laat 

me niet met de auto brengen.
Ik vind dieren doden zielig. Ik eet 
graag elke dag een stukje vlees.

Ik vind het heel belangrijk om goed 
voor het milieu te zorgen. Ik drink 
nooit uit een plastic wegwerpflesje.

Ik houd niet van ruzie, maar je broer 
uitschelden, dat moet kunnen.

FARIDA TOBY

RYAN

MILA

Welke sanctie zou jij bij elke overtreding opleggen? Verbind. 

een gewapende overval plegen

praten en vervelend doen in de klas

ruzie maken met je kleine broer

steeds weer te laat op je werk komen

te hard rijden

een fikse boete

enkele jaren gevangenisstraf

ontslagen worden

naar je kamer gestuurd worden

straf krijgen

Noteer minstens vijf onderdelen van een fiets. 

4

5

6
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Beschrijf een situatie waarin je onheil rook. Het mag echt gebeurd of verzonnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik begreep de woorden uit dit thema en ik kon ze gebruiken. 

Ik kon woorden uit dit thema alfabetisch rangschikken. 
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