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Les 2: Het mysterie van commissaris Clo-Clo
Door aandachtig te lezen leer je de juiste informatie vinden.

Thema 1: Veilig naar school • Les 2



Les 3: Doe het zo!
Je leert een duidelijke instructie voor iemand schrijven.

Thema 1: Veilig naar school • Les 3

Tijd voor Taal accent 

55



6 Thema 1: Veilig naar school • Les 5

Les 5: Heksenrace
Je leert in een verhaal de juiste informatie opzoeken.

1
“Met Daniël Verboven?”
“Euh … Met Treze … Trezebelle. Ik zou graag meedoen aan de 
snelheidsrace, samen met mijn twee vriendinnen. En samen met Lura. 
Die heeft zich al ingeschreven.”
Trezebelle hoort vaag hoe de man er een blad papier bij pakt. 
Ze hoort het ritselen.
“Juist ja, L. Lura. Ik ben haar voornaam vergeten te vragen. Lindsay? 
Of Linda? Of Leontien misschien?”
“Lelijke! Lelijke Lura. We willen graag met haar meevliegen. Als groep.”
Even blijft het stil aan de andere kant van de lijn. Het lijkt of de man alles 
even op een rijtje moet zetten.
“Onmogelijk!”, reageert hij dan. “Luchttuigen zijn verboden. 
Dat staat in het reglement.”
Trezebelle slikt. Daar wist ze niets van. Misschien stond dat wel op een 
andere zakdoek? Of misschien had Lelijke Lura er haar neus al in gesnoten 
en waren de kleine lettertjes daardoor niet meer leesbaar?
“Geen zeppelins, luchtballonnen, paragliders of wat dan ook!”, 
gaat de man onverstoorbaar verder.
“En dus ook geen heksenbezems?”, probeert Trezebelle een laatste keer.
De man begint plots te gniffelen.
“Hè … Hèhè … Heksenbezems, dat is een goeie!”
Trezebelle hoort hoe het gelach aanzwelt, hoe het buldert in haar oor.
“Nee! Ook geen vieze heksen op hun bezems!”, hikt de man het nu uit. 
“Tenzij ze zich over de grond verplaatsen in plaats van door de lucht …”

de zeppelin
een sigaarvormig 
luchtschip 
(luchtballon)

de paraglider
soort parachute waarmee je 
van een hoge berg(top) of 
van een gebouw springt

gniffelen
zachtjes in jezelf lachen

aanzwellen
steeds krachtiger worden

bulderen (van het lachen)
heel hard en luid lachen

de organisator
de persoon die iets organiseert, 
iets regelt, bv. een sportwedstrijd 
of een feestje

de bezemwagen
De laatste wagen in een wieler-
wedstrijd. De renners die opgeven 
kunnen met deze wagen meerijden.

meewarig
Iemand die meewarig kijkt, 
laat merken dat hij medelijden 
met iemand heeft.

 

woordenschat
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“Tenzij ze zich over de grond verplaatsen in plaats van door de lucht …”, 
herhaalt Trezebelle nu al voor de zeshonderdtweeëndertigste keer. 
Omdat de organisator haar zo beledigd heeft, heeft ze zich 
– zelfs zonder geschikt vervoermiddel – samen met haar vriendinnen ingeschreven. 
Maar nu hebben de vier heksjes natuurlijk een probleem. 
Hoe vinden ze zo gauw een voertuig dat wel geschikt is voor de wedstrijd?
Ze staan in het knutselatelier van Fiete Kwik. 
“Misschien vind je er wel spullen om een landtuig mee ineen te knutselen”, 
heeft Fiete zelf voorgesteld.
Dat zou inderdaad wel kunnen, al staat er in het atelier zoveel rommel dat 
een uil er zijn eigen uilenballen niet eens zou terugvinden. 
Van knikkers tot grasmachines. Je kunt het zo gek niet bedenken.
“Wat dacht je van een grasmobiel?”, stelt Roos Netelroos voor. 
“Of knikkerschaatsen. Rolschaatsen met knikkers in plaats van 
wieltjes onder.”
Lelijke Lura wil er niets van weten. “Het moet iets met een 
bezemstok zijn! Als mensen aan heksen denken, denken ze 
meteen aan bezems.”
“Geen bezemwagen, maar een bezemfiets?”, 
probeert Sybille met de Dikke Billen. 
“In plaats van een metalen frame 
nemen we een houten. 
Een kader met bezemhout!”
“Niks daarvan!”, beslist Lelijke Lura. 
“Bezemwagens hangen altijd achteraan. 
Met bezemfietsen zal het vast niet anders 
zijn. Trouwens, ik wil niet fietsen, ik wil 
vliegen! Voor onze hekseneer is het veel 
belangrijker om de wedstrijd als heks te 
winnen dan als wielrenner.”
“Maar we mógen niet vliegen!”, stuift Roos op. 
“Hoe dikwijls moet ik dat nog vertellen?”

de zeppelin
een sigaarvormig 
luchtschip 
(luchtballon)

de paraglider
soort parachute waarmee je 
van een hoge berg(top) of 
van een gebouw springt

gniffelen
zachtjes in jezelf lachen

aanzwellen
steeds krachtiger worden

bulderen (van het lachen)
heel hard en luid lachen

de organisator
de persoon die iets organiseert, 
iets regelt, bv. een sportwedstrijd 
of een feestje

de bezemwagen
De laatste wagen in een wieler-
wedstrijd. De renners die opgeven 
kunnen met deze wagen meerijden.

meewarig
Iemand die meewarig kijkt, 
laat merken dat hij medelijden 
met iemand heeft.
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Lelijke Lura kijkt haar meewarig aan.
“Je mag ook geen mensen tot padden omtoveren. Je mag je niet met vliegenzwamsmeersel 
insmeren en je mag nooit omgekeerd op een bezem gaan zitten, want dat brengt ongeluk … 
Als je met die regeltjes rekening moet houden, mag er niks meer! We gaan natuurlijk vliegen. 
We zorgen er alleen voor dat niemand dat in de gaten heeft. 
Iedereen moet denken dat we ons over de grond verplaatsen in plaats van door de lucht.”
“Hoe dan?”, vraagt Roos zich hardop af.
“We fluisteren onze toverspreuk! We spreken zo stil dat onze bezems nauwelijks van de grond 
komen en we over de grond lijken te bewegen!”
“En waar blijven we met onze benen?”, vraagt Sybille met de Dikke Billen zich af. 
“Ik ga mijn voeten geen zevenennegentig kilometer aan een stuk over de grond laten slepen. 
En ik heb ook geen zin om dat hele eind met opgetrokken benen op die bezem te zitten, als je 
dat maar weet!”
“Het gaat trouwens ook veel te traag”, knikt Roos Netelroos. “Als we onze toverspreuk zo stil 
fluisteren dat onze bezem bijna niet van de grond komt, gaan we veel te traag vooruit. 
Hoe harder je spreekt, hoe sneller je vliegt, dat weet zelfs het kleinste heksje!”
“Dan moeten we iets anders bedenken”, beslist Lelijke Lura, die nu ook inziet dat haar voorstel 
niet geweldig is. Ontmoedigd gaat ze op een houten ton zitten. Ze laat haar pukkelkop in haar 
handen zakken en kijkt peinzend voor zich uit.
Ook Roos, Sybille en Trezebelle lopen er niet vrolijk bij. Nu de organisator hen zomaar in hun 
gezicht heeft uitgelachen, willen ze zich allemaal graag als heksen bewijzen. Het zou mooi zijn 
als ze toch een vliegende bezem konden gebruiken. 
Lange tijd bleef het stil. Tot Trezebelle plots begint te glimlachen.
“De vier heemskinderen!”
“Huh?”
“Dat is een verhaal dat mijn mama me ooit verteld heeft over vier kinderen die op de rug van 
een vliegend paard gaan zitten en er samen vandoor gaan.”

Thema 1: Veilig naar school • Les 5
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“Nee!”, reageert Sybille met de Dikke Billen geschrokken. “Ik doe het in mijn tentzeil voor alles wat 
in de verte met een paard te maken heeft. Raspaarden, nijlpaarden, luipaarden, zeepaarden … 
Weet je dat ik zelfs een ommetje heb gemaakt voor een hobbelpaard?”
“Wij gebruiken natuurlijk geen echt paard!”, legt Trezebelle uit. “We gaan gewoon met z’n vieren 
op een bezem zitten! Door het gewicht zullen we nauwelijks stijgen, hoe hard we ook roepen. 
Maar omdat we hard roepen, zullen we wel vooruitschieten, ook al halen we geen hoogte!”
“Wij kunnen nooit samen op één bezem!” Sybille met de Dikke Billen kijkt eens naar het 
indrukwekkende onderstel. Ze heeft in haar eentje al meer dan een halve bezem nodig …
Trezebelle wordt er niet minder enthousiast om.
“We nemen een extra lange bezemsteel en we monteren er vier zadels op, zodat we lekker 
ontspannen zitten!”
“De vier heksenkinderen in plaats van de vier heemskinderen!”, mompelt 
Lelijke Lura nadenkend. “Het klinkt in elk geval mooi. 
Ik ben er zeker van dat ze dat in 
de buitenwereld nog nooit gezien hebben …”

Thema 1: Veilig naar school • Les 5

Meer lezen?
Heksenrace  
Guy Didelez
Clavis, 2006
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Les 6: Voor of tegen?
Je leert hoe je hoffelijk kunt discussiëren.
Je formuleert je mening bij enkele stellingen. 
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Les 8: Van spaak tot stuur
Je leert een gepaste titel bij de alinea’s van een informatieve tekst plaatsen. 

 

Tijd voor Taal accent 

Moet ik alle woorden begrijpen?

Nee, want niet alle woorden zijn even belangrijk.
Begrijp je de tekst ook zonder dat ene moeilijke woord? 
Dan hoeft opzoeken niet echt. 
Een woord dat vaak voorkomt in een tekst, is meestal wél 
belangrijk. Wil je de betekenis kennen? 
Probeer dan deze tips uit:

- Lees de hele zin. Kun je de betekenis afleiden uit de zin?
- Splits het woord. (kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek 
 waar karton gemaakt wordt)
- Vraag uitleg aan iemand.
- Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer. 

Thema 1: Veilig naar school • Les 8
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Ontwerpers denken na over nieuwe, 
modernere fietsen. Zij tekenen en 
ontwerpen met de computer of op 
papier. Zij blijven altijd bezig om 
een fiets te verbeteren. Experten 
bouwen en testen de eerste 
gebouwde modellen van de beste 
fietsen. Dan beslist het bedrijf welke 
fietsen zij gaan maken en verkopen.

Rubber komt van rubberbomen. 
Als de schors van de rubberboom 
wordt ingesneden, vloeit de 
dikke vloeistof, latex genoemd, 
uit de boom. De vloeistof wordt 
in schaaltjes opgevangen. In de 
rubberfabriek wordt van latex rubber 
gemaakt. De bandenfabriek koopt 
rubber aan en maakt er banden van.

Thema 1: Veilig naar school • Les 8

Het frame (kader) van een fiets 
bestaat hoofdzakelijk uit staal. 
Staal wordt gemaakt uit ijzererts. 
IJzererts wordt uit de grond gegraven
en verhit in een smeltoven. Tegen-
woordig wordt ook veel aluminium 
gebruikt. Er worden nog verschillende 
andere metalen toegevoegd aan het 
vloeibare ijzer om staal te maken. 
Staal is sterker dan ijzer. Het hete 
staal wordt in mallen gegoten om 
stalen buizen te maken.

Er zijn veel bedrijven die fietsen 
maken. Bij elk bedrijf hoort een 
fabriek. Er werken vaak veel 
mensen in zo’n bedrijf. In de fabriek 
wordt de fiets gemaakt. Er zijn ook 
mensen die op kantoor werken. Zij 
ontwerpen de fietsen. Weer andere 
kopen de materialen die nodig zijn 
om een fiets te maken.

De meeste mensen fietsen graag. 
Een fiets wordt uit verschillende 
materialen gemaakt. Elk materiaal 
helpt de fiets sterk te maken en zorgt 
ervoor dat alles goed werkt. De 
meeste fietsen worden hoofdzakelijk 
gemaakt van staal, aluminium, 
rubber en kunststof. Dat materiaal 
komt uit verschillende delen van de 
wereld.

Plastic wordt van aardolie gemaakt. 
Aardolie zit diep onder de grond. 
Om het te bereiken wordt heel diep 
geboord. Dan wordt de aardolie 
naar de raffinaderij gebracht. De 
olieraffinaderij scheidt de aardolie in 
benzine en andere vloeistoffen. De 
meeste benzine wordt voor auto’s 
gebruikt, maar van een gedeelte 
wordt kunststof gemaakt.

het materiaal
Alles waar je iets van kunt maken. 
Papier, hout en lijm zijn materialen 
waarmee je kunt knutselen.

het staal
een hard stuk ijzer

het rubber
Een elastische stof. Er worden 
bv. autobanden en elastiekjes van 
gemaakt. Rubber wordt gemaakt 
van het sap van de rubberboom.

de kunststof
Een stof die niet voorkomt in de 
natuur. Kunststoffen zijn door 
mensen gemaakt. Hout is een 
natuurlijke stof, maar plastic is een 
kunststof.

het bedrijf
Een bedrijf is een plaats waar iets 
gemaakt of gedaan wordt om geld 
te verdienen. In een bedrijf werken 
mensen.

de expert
Die persoon weet heel veel van 
iets of kan iets heel goed.

het frame
de buizen, waar de wielen, 
het stuur, de trappers 
en het zadel 
aan vastzitten

de mal
Een vorm waarmee je iets kunt 
maken. Je kunt bv. gips in een 
mal gieten. Dat gips wordt hard 
en als je het uit de mal haalt, 
heeft het die vorm.

woordenschat

Tijd voor Taal accent 
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woordenschat

de aardolie
Brandstof die voortkomt uit resten 
van planten. Van aardolie wordt 
bv. benzine gemaakt.

de raffinaderij
het bedrijf waar men olie zuivert

lassen
Stukken metaal aan elkaar vastmaken met 
een speciaal apparaat waar een vlam 
uitkomt. Dat zorgt ervoor dat de 
randen 
van het metaal aan elkaar smelten.

de spaak
Spaken zitten 
in een wiel. 
Een spaak is 
een dun staafje 
van metaal. 

de binnenband
De dunne, rubberen band rond 
je fietswiel die je kunt oppompen. 
De binnenband zit onder de 
buitenband.

de versnelling
In auto’s, op motoren, op sommige 
fietsen … zitten versnellingen. 
Daarmee kun je regelen hoe hard 
je de motor laat werken. Of hoe 
hard je moet trappen.

het magazijn
een ruimte waar een voorraad 
goederen ligt
 

Een vrachtwagen brengt de nieuwe 
fietsen uit het magazijn van de 
fietsenfabriek naar de verschillende 
winkels. Hier kunnen de mensen 
de fietsen bekijken vooraleer ze 
er eentje kopen. Een deel van de 
opbrengst van de fiets gaat naar de 
fietsenfabriek. Dat geld gebruiken 
ze dan weer om nieuwe fietsen te 
maken.

Het stalen frame wordt geverfd in 
de verfafdeling. Als de lak droog is, 
wordt het frame op de lopende band 
gezet. Eén voor één worden alle 
onderdelen door de machines en 
medewerkers toegevoegd.

Als de fiets klaar is, wordt alles 
gecontroleerd om er zeker van 
te zijn dat alles goed werkt. De 
remmen worden getest, net zoals 
de wielen, de trappers en de 
versnellingen. De fietsen die klaar 
zijn, worden in kartonnen dozen 
in het magazijn bewaard. Als een 
winkel fietsen wil verkopen, worden 
die bij de fietsenfabriek besteld.

Kunststof is goedkoop en kan in 
verschillende vormen worden 
gemaakt. Kunststofkorrels worden 
in verschillende mallen gedaan 
om het zadel en de spatborden te 
vormen. De kunststofkorrels 
worden in een mal gesmolten en 
worden gemengd met kleurstof 
om een kleur te krijgen. Als de 
mallen afgekoeld zijn, worden ze 
weggehaald.

Thema 1: Veilig naar school • Les 8

Vrachtwagens brengen al die 
verschillende fietsonderdelen naar 
de fietsenfabriek. Een machine in 
de fabriek snijdt de stalen buizen in 
stukken. Een andere machine buigt 
ze in de juiste vorm. Een lasser 
last de verschillende onderdelen 
aan elkaar om het frame te maken. 
Dat betekent dat de uiteinden van 
de buizen verwarmd worden tot ze 
samensmelten.

Een wiel heeft een as, spaken, een 
velg en een band. De spaken worden 
in de as gestoken. Dan bevestigt een 
monteur de spaken in de velg. Een 
fietsband heeft een dunne, rubberen 
band binnenin, de binnenband. De 
binnenband is gevuld met lucht. Het 
rubber en de lucht zorgen ervoor dat 
je gemakkelijk kunt fietsen.

het materiaal
Alles waar je iets van kunt maken. 
Papier, hout en lijm zijn materialen 
waarmee je kunt knutselen.

het staal
een hard stuk ijzer

het rubber
Een elastische stof. Er worden 
bv. autobanden en elastiekjes van 
gemaakt. Rubber wordt gemaakt 
van het sap van de rubberboom.

de kunststof
Een stof die niet voorkomt in de 
natuur. Kunststoffen zijn door 
mensen gemaakt. Hout is een 
natuurlijke stof, maar plastic is een 
kunststof.

het bedrijf
Een bedrijf is een plaats waar iets 
gemaakt of gedaan wordt om geld 
te verdienen. In een bedrijf werken 
mensen.

de expert
Die persoon weet heel veel van 
iets of kan iets heel goed.

het frame
de buizen, waar de wielen, 
het stuur, de trappers 
en het zadel 
aan vastzitten

de mal
Een vorm waarmee je iets kunt 
maken. Je kunt bv. gips in een 
mal gieten. Dat gips wordt hard 
en als je het uit de mal haalt, 
heeft het die vorm.
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