
Tijd voor Taal accent

3

Welkom in
de Brommel

Les 1a: Welkom in de Brommel!
Je leert de juiste informatie uit een luisterfragment halen.

Thema 1: Veilig naar school • Les 1a

Waarom is luisteren niet altijd eenvoudig?

Kijk eens naar deze kleuter. Papa zegt: 
“Het tocht hier!” 
En weet je wat de kleuter doet? 
Hij doet de deur dicht. 
Gek eigenlijk, want papa zegt helemaal 
niets over de deur.

Hoe kwam die kleuter dan op dat idee? Omdat hij héél goed kan luisteren! 
Hij stelt zichzelf een heleboel vragen om te begrijpen wat zijn vader bedoelt.
Daarom is luisteren niet altijd eenvoudig. Er komt veel meer bij kijken dan 
luisteren alleen.

  Mario 

 klusjesman Jelima

Moustafa

Willemien

Willy

Fitty

poetsvrouw

directeur

meester

vierdeklasser

turnjuf

Breiwolweg 6

Bloemenwijk 10

Peperstraat 12

Bomenlaan 104

Schapenstraat 13

 Bomenlaan 1
step

eenwieler

bakfiets

bus motorfiets

skates
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vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem

vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem

vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem

vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem

vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem

vervoermiddel:

taak:

naam:

1234 Brommelgem
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Naam leerling 1: 

	een rokende               op het dak

	een klein                 voor de deur

	hevige                 uit het raam

	een                               die langs de 
 gevel van het huis naar boven kruipt

	een coole              op het dak

 

Ben je klaar?
Bedenk zelf nog iets voor op je lijstje!

	

 

 

	

 

 

Naam leerling 2: 

	de Belgische         op het dak

	een                   op de deur

	een                      voor het huis

	een rode                
  voor de voordeur

O een                 op het dak

 

Ben je klaar?
Bedenk zelf nog iets voor op je lijstje!

	

 

 

	

 

 

Les 1b: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!
Je leert zelf een wegbeschrijving geven en volgen op een stratenplan.
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POLITIE BROMMELGEM

Hierbij verklaren Commissaris Clo-Clo en onderzoeker

 dat persoon  

 het volgende misdrijf heeft gepleegd: 

Plaats van het misdrijf: 

Vluchtvoertuig:  

De dader zal binnen de 14 dagen de volgende straf moeten uitvoeren:

Handtekening commissaris    Handtekening onderzoeker

Thema 1: Veilig naar school • Les 2

Helpen jullie mee aan het onderzoek van commissaris 
Clo-Clo? Wie heeft het gedaan? Waar is het gebeurd? 
Waarmee is de dader gevlucht? Door aandachtig te lezen 
vind je de informatie die de commissaris nodig heeft.  

Zo ga je te werk:
1 Ga rond en zoek een kaartje.
2 Lees aandachtig het verhaal van de getuige.
3 Schrap wie/waar/waarmee het al zeker niet kan zijn!
4 Ga op zoek naar een ander kaartje.

Klaar? Maak voor commissaris Clo-Clo het proces-verbaal op. 

1

2

WIE?
Jelima

Willemien

meneer Moustafa

meester Mario

juf Fitty

Willy

WAAR?
Breiwolweg

Schapenstraat

Bloemenwijk

Bomenlaan

Peperstraat

Tramweg

WAARMEE?
auto

bromfiets

eenwieler

rollerskates

ligfiets

racefiets

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

de commissaris
De commissaris van de politie 
heeft de leiding over een grote 
groep politieagenten.

de getuige
Een getuige is erbij wanneer iets 
gebeurt. Een getuige van een 
ongeluk heeft dat ongeluk zien 
gebeuren. Later kan die persoon 
aan de politie vertellen wat hij of 
zij gezien heeft.

de graffiti
tekeningen of woorden die 
meestal stiekem op muren en 
gebouwen zijn geverfd

het proces-verbaal
Het verslag van een overtreding 
of een misdaad. Dat verslag wordt 
door de politie geschreven.

het misdrijf
Een misdrijf of misdaad plegen, 
is iets doen wat niet mag, 
bijvoorbeeld stelen of brand 
stichten. Voor sommige misdrijven 
moet de dader de gevangenis in.
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Hoe schrijf ik een instructie? 

Een instructie is een tekst die stap 
voor stap zegt wat je moet doen.

Zelf een instructie schrijven is best 
moeilijk. Deze tips helpen je op weg:
- Vertel wat de lezer nodig heeft.
- Bedenk wat de lezer straks stap 

voor stap moet doen.
- Noteer stap voor stap. 
 (Niets vergeten!)
- Maak elke stap zo duidelijk 
 en eenvoudig mogelijk.
- Lees je instructie na.
- Niets vergeten?

Thema 1: Veilig naar school • Les 3

Mijn instructie

1 

2 

3 

4 

De test: stond je klasgenoot in de juiste houding?

 Ja

 Nee ➞ Het liep fout, omdat   

Ik controleer 
mijn stappen: 
zijn ze oké?

 stap 1

 stap 2

 stap 3

 stap 4

Ik controleer 
mijn spelling: 
oké?

	hoofdletters

	leestekens

T
IJ

D
E

N
S

V
O

O
R

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

Wie heeft er hier
vastgeroeste spieren?
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Mijn instructie

1 

2 

3 

4 

De test: stond je klasgenoot in de juiste houding?

 Ja

 Nee ➞ Het liep fout, omdat   

Mijn instructie

1 

2 

3 

4 

De test: stond je klasgenoot in de juiste houding?

 Ja

 Nee ➞ Het liep fout, omdat   

Ik controleer 
mijn stappen: 
zijn ze oké?

 stap 1

 stap 2

 stap 3

 stap 4

Ik controleer 
mijn spelling: 
oké?

	hoofdletters

	leestekens

Ik controleer 
mijn stappen: 
zijn ze oké?

 stap 1

 stap 2

 stap 3

 stap 4

Ik controleer 
mijn spelling: 
oké?

	hoofdletters

	leestekens

 

Ik heb bij het schrijven gelet op:
	de hoofdletter aan het begin van een zin.
	het leesteken aan het einde van een zin.

N
A

Wat denken jullie van 
deze houding?
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Les 4: Nadenken over werkwoorden
Je denkt na over hoe je werkwoorden moet vormen. 
Je leert over de infinitief en de stam van werkwoorden.

Thema 1: Veilig naar school • Les 4

Wat zou jij graag doen in de klas van meester Mario?
Maak een woordspin. 

1

2 Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

Wat is een werkwoord?

Een werkwoord vertelt wat iemand (of iets) doet. 

dromen 
droomt
droom

wonen
woont
woon

luisteren
luistert
luister

spelen
speelt
speel

herstellen
herstelt
herstel 

Meneer Moustafa   van een school zonder pestkoppen.

Jammer genoeg  ik niet in Brommelgem.

Willemien  graag naar muziek.

We  een spel strijkijzerslingeren.

Willy  alles wat kapot is.
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3 Noteer eerst de ja-neevraag. Noteer vervolgens de persoonsvorm.

Meneer Moustafa woont in Brommelgem.

Ja-neevraag: 

Persoonsvorm:  

Hij zoekt volop mee naar de dader.

Ja-neevraag: 

Persoonsvorm: 

Er staan leuke dingen op het programma van juf Fitty.

Ja-neevraag: 

   

Persoonsvorm: 

Meester Mario is dol op computerspelletjes.

Ja-neevraag: 

Persoonsvorm: 

Jelima houdt niet van huiswerk.

Ja-neevraag: 

Persoonsvorm: 

Wat is een persoonsvorm?

De werkwoordsvorm die bij het onderwerp past, heet de persoonsvorm. 
Bv.  Bij het onderwerp ik hoort de persoonsvorm kom, 
 bij het onderwerp jij hoort de persoonsvorm komt ...
De persoonsvorm staat graag in de buurt van zijn onderwerp. 

Hoe vind ik de persoonsvorm?

Je vindt de persoonsvorm door de ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt zo vooraan te staan.
Bv. Opa houdt van snorkelen. → Houdt opa van snorkelen?



Tijd voor Taal accent

12

4

5

a Vul de ontbrekende vorm in.    

b Vul de ontbrekende vormen in.    

Ga maar door.   
Snel klaar? Kies dan enkele werkwoorden uit oefening 1 en werk ze uit.

 

 

 

 

 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

hij 

hij 

hij 

hij 

hij 

wij ... 

wij zoeken

wij toveren

wij snurken

wij stampen

wij draaien 

hij ... 

hij zoekt

hij tovert

hij snurkt

hij stampt

hij draait 

ik ... 

ik zoek

ik tover

ik snurk

ik stamp

ik draai 

wij 

wij 

wij 

wij 

wij 

happen

slapen

meppen

dromen

wij ... 

wij 

wij 

wij 

wij 

hij ... 

hij 

hij 

hij 

hij 

ik ... 

ik 

ik 

ik 

ik 

Thema 1: Veilig naar school • Les 4

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, gaan, schrijven …

Je vindt de infinitief door een minizin te maken met ‘ik zal ...’.
Bv. ik zal slapen, ik zal kopen ...
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6

7

8

Speciale gevalletjes!

Lukt dit ook? 
Let op! We proberen je te foppen.

Vul de tabel aan. 

rechtzetten

overblijven 

zijn

ik ... 

ik 

ik 

ik 

ik stap uit

ik 

ik ... 

ik 

ik heb

ik 

ik 

ik wuif

jij ... 

jij 

jij 

jij 

jij 

jij 

hij ... 

hij 

hij 

hij zal 

hij 

hij 

wij ... 

wij 

wij 

wij 

wij lezen

wij 

infinitief

ik zal ...

slapen

wonen

drinken 

infinitief

ik zal ...

bulderen

lassen

hij ... 

hij 

hij loopt over

hij 

hij 

hij 

stam

ik ...

slaap

verzin

roep

stam

ik ...

schater

gniffel

wij ... 

wij 

wij 

wij eten op

wij 

wij  

Thema 1: Veilig naar school • Les 4

Wat is een stam?
Ook 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 (ik drink – jij drinkt – wij drinken). 
Dat gelijke deel noemt men de stam.
De stam is ook die vorm die je hebt bij de ik-vorm: ik snoep, ik werk, ik slaap ...
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Wie is Daniël Verboven?

 de organisator van een snelheidsrace

 een heksenbezembouwer

 een fietsenmaker

 de eigenaar van een knutselatelier

Waarom telefoneert Trezebelle naar Daniël Verboven?

Hoe reageert de man aan de telefoon? 

Welk probleem hebben de vier heksen?

In het atelier van Fiete Kwik staat zoveel rommel dat een uil er zijn eigen uilenballen 
niet eens zou terugvinden.

Dat betekent:  dat er in het atelier heel veel uilenballen liggen.

    dat het in het atelier heel rommelig is.

    dat er een uil naar zijn uilenballen aan het zoeken is.

Hoe heten de vier heksen uit het verhaal?

      

      

1

2

3

4

5

6

Les 5: Heksenrace
Je leert in een verhaal de juiste informatie opzoeken.
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Naar wie of wat verwijzen deze verwijswoorden?

r. 4:  Die heeft zich al ingeschreven.

  ➞ Die = 

r. 6:  Ze hoort het ritselen. 

  ➞ het = 

r. 24:  Tenzij ze zich over de grond verplaatsen … 

  ➞ ze = 

Vul de woorden in op de woordentrap. 
schateren – gniffelen – proesten – glimlachen

Met welk voertuig zouden de heksen kunnen deelnemen aan de wedstrijd?

Lees deel 2 van het verhaal in je taalboek op blz. 8 en 9.

Wat weet zelfs het kleinste heksje?

Thema 1: Veilig naar school • Les 5

7

8

9

10

11

verwijzen
Verwijswoorden verwijzen 
naar een ander woord. 
Bv. Mijn mama is een 
goede kok. Ze bakt 
heerlijke appeltaart.  
In deze zin verwijst het 
woord ‘ze’ naar ‘mama’.

zacht lachen          hard lachen
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Welk voertuig zullen de heksen gebruiken? 
Maak er een schets van.

 

Guy Didelez gebruikt graag fantasie in zijn verhaal. 
Geef een voorbeeld van iets dat verzonnen is en 
een voorbeeld van wat echt gebeurd kan zijn.

Verzonnen:  

 

Echt:   

Ik vond het verhaal wel/niet grappig omdat  

 

13

12

14

Wat is een ‘goed’ verhaal?
Dat is een moeilijke vraag. Niet iedereen heeft 
dezelfde smaak.
Deze vraagjes kunnen je wellicht helpen beslissen:
- Leef je mee met wat er gebeurt?
- Is het verhaal herkenbaar?
- Verrast het verhaal je?
- Vind je het boeiend, spannend of grappig?
- Raakt het je?
- ...

Hoe vaker je ‘ja’ antwoordt op die vragen, hoe beter het verhaal je bevalt.
Vorm je eigen mening! Laat je niet door anderen leiden.
Ook al vindt de hele wereld een boek mooi, jij mag daar gerust anders 
over denken.

Wil je het boek ‘Heksenrace’ graag lezen? Dan zul je het ook wel een goed 
verhaal vinden.  

verzonnen
niet echt, zelf bedacht 
bv. een verhaal of een 
smoesje
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Heb je je mening durven zeggen? 
Heb je de anderen laten uitspreken?  
Heb je geprobeerd om de anderen te begrijpen?
Was wat je gezegd hebt de moeite waard?
Heb je duidelijk en rustig gesproken? 

Na het discussiëren: deed ik het goed?

-  Kwam ik op voor mijn mening?
-  Probeerde ik de anderen te begrijpen 
 (ook al ging ik misschien niet akkoord)?
-  Was ik beleefd? Liet ik anderen uitpraten?
-  Gaf ik goede argumenten?
-  Sprak ik duidelijk en rustig?
-  Heb ik iemand kunnen overtuigen? 
-  Veranderde ik zelf van mening?

altijd soms nooit

Les 6: Voor of tegen?
Je leert hoe je hoffelijk kunt discussiëren. 
Je formuleert je mening bij enkele stellingen. 

Wat is een discussie? 
Een discussie is een soort gesprek waarin iedereen kan 
uitkomen voor zijn mening en naar elkaar luistert. 
Meestal heeft een discussie een bepaald onderwerp.
Bv. Is een gsm toegestaan op school?
Alle deelnemers proberen elkaar te overtuigen. 
Daarvoor gebruiken ze argumenten.

Wat zijn argumenten? 
Zinnen die je zegt om je eigen gelijk of andermans ongelijk aan te tonen. 
Bijvoorbeeld: - Ja, want in geval van nood moet je kunnen telefoneren.
   - Ja, want een school moet meegaan met zijn tijd.
   - Nee, want een gsm kan gestolen worden.
   - Nee, want telefoneren stoort de lessen.

TIPS voor een vlotte discussie 
Zag je volwassenen al eens discussiëren? Dat loopt vaak mis! 
Zo doe jij het beter: - Kom op voor je mening.
     - Luister goed en probeer de anderen te begrijpen.
     - Wees beleefd. Laat anderen uitpraten.
     - Vraag het woord.
     - Geef goede argumenten.
     - Spreek duidelijk en rustig. 
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Lees de onderstaande tekstjes. 

a Lelijke Lura en Trezebelle wandelen vandaag langs de rand van het zwembad. Plots 

halen ze diep adem. Ze maken een salto in het water. Ze plonzen hevig in het water. 

Alle ogen zijn op hen gericht. Maar Lelijke Lura en Trezebelle vinden dat niet erg. 

Beide heksen pakken hun zwemplankje. Nu beginnen ze vrolijk te trappelen.

b Lelijke Lura en Trezebelle wandelden gisteren langs de rand van het zwembad. 

 Plots haalden ze diep adem. Ze maakten een salto in het water. Ze plonsden hevig 

 in het water. Alle ogen waren op hen gericht. Maar Lelijke Lura en Trezebelle vonden 

 dat niet erg. Beide heksen pakten hun zwemplankje. Toen begonnen ze vrolijk te 

 trappelen.

Wat stel je vast?

 

Onderstreep alle persoonsvormen in de tekst en orden ze. 

1

2

Thema 1: Veilig naar school • Les 7

 nu  vroeger

  ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 ➞ 

 wandelen 	 wandelden
	 	 	 		

Les 7: Verleden tijd of tegenwoordige tijd?
Je leert over de tegenwoordige en de verleden tijd van werkwoorden.
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Hoe was het vroeger?
Zet de persoonsvormen in de verleden tijd.

a Mama weet alles beter.

 Oma  alles beter.

b Ik speel op de nintendo.

 Papa  met knikkers.

c Papa doet de was in de wasmachine.

 Oma  de was met de hand.

d Ik luister graag naar klassieke muziek.

 Papa  naar rock.

e Ik betaal met euro’s.

 Oma  met Belgische frank.
 

3

Thema 1: Veilig naar school • Les 7

Wat is de tijd van een werkwoord?

Aan de persoonsvorm kun je meestal zien of wat de 
spreker zegt voor hem tegenwoordige tijd (nu) of 
verleden tijd (vroeger) is:

wist

Het regent.
Dat is niet zo erg.
Ik kan nu toch niet buiten.

Gisteren regende het ook.
Dat was wel erg.
Ik kon geen fietstocht maken.

Nu valt mijn frank!
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Hoe is het nu?
Zet de persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.
Vul ook de rest van de zin aan. Je mag je fantasie gebruiken.

4

Thema 1: Veilig naar school • Les 7

a Vroeger at ik graag fruitpap.

 Nu  .

b Vroeger duimde ik de hele dag.

 Nu  .

c Vroeger huilde ik dag en nacht.

 Nu  .

d Vroeger droomde ik van fopspeentjes.

 Nu  .

e Vroeger dronk ik enkel melk.

 Nu  .  
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Lees de tekstjes.
1  Welk werkwoord lees je in elke zin? Noteer de infinitief.
2  Vul het schema aan.
3  Kleur in elke persoonsvorm de stam blauw.
4  Kleur in elke persoonsvorm de uitgang groen.

5

a Gisteren tekenden we heksen in de klas. Oona tekende de mooiste heks. Ik tekende 
een mislukte heks. Vandaag teken ik vol moed een nieuwe heks. Papa tekent met me 
mee. Samen tekenen we een heus heksendorp.

b Ik fiets heel erg graag. Ik fietste al zonder zijwieltjes toen ik nog maar 3 jaar was. 
 Mijn ouders fietsen ook heel graag. Papa fietst elke dag 15 km naar zijn werk. Mama 

fietste al eens een rit uit de Ronde van Frankrijk. Vorige vakantie fietsten we rond met 
de tent. Meer dan 500 km op een week tijd!

c Mama drinkt graag melk. Zelf drink ik liever fruitsap. Gek eigenlijk, dat we niet graag 
hetzelfde drinken. Oma dronk vroeger graag botermelk. Oma en opa dronken dat 
haast elke dag. Ik dronk nog nooit botermelk.

d Ik was een stoute baby. Mijn zus Elly was ook een stoute baby. Wij zijn een tweeling. 
Vroeger waren wij echt altijd ondeugend. Maar nu ... ben ik een echt voorbeeld. En 
mijn zus Elly is een lieve zus. En ... daar zijn we erg trots op!

tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd

verleden tijd

verleden tijd

verleden tijd

verleden tijd

(stam) ik

(stam) ik

(stam) ik

(stam) ik

ik

ik

ik

ik

infinitief

infinitief

infinitief

infinitief

papa

papa

mama

Elly

Oona

mama

oma

Elly

we

mijn ouders

we

we

we

we

oma en opa

wij
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Rijm je mee? Zoek rijmende werkwoorden in de verleden tijd.6

Kies 3 werkwoorden uit deze oefening en maak er een grappige zin mee.

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: eentje! Veel luisteren, spreken, lezen en schrijven. 
(Dit helpt ook: leg een lijstje aan van werkwoorden die van klank veranderen.)

Papa handelde. 

Papa  

Hij stond.

Hij  

Rifka ving.

Rifka 

Jij praatte.

Jij   

Ik knipte. 

Ik  

Wij dachten.

Wij 

Ik wilde.

Ik 

Zij zweette.

Zij 

Hij snapte.

Hij 

Wij zochten.

Wij 

Jullie wasten.

Jullie  

Ze snoeiden.

Ze   

Thema 1: Veilig naar school • Les 7
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Noteer deze titels bij de juiste alinea.

- Alles in elkaar zetten
- De fiets is klaar.
- Een fiets ontwerpen
- Het maken van rubber
- Het maken van zadel en spatborden
- Het maken van de wielen

- Waar is een fiets van gemaakt?
- Het maken van staal
- Het maken van een frame
- Het verkopen van fietsen
- Waar komt plastic vandaan?
- Wie maakt fietsen?

1

Hoe wordt een fiets gemaakt? 
Dat kom je te weten als je de tekst 
in je taalboek op blz. 12 en 13 leest. 

De alinea’s staan in de juiste volgorde, 
maar de titels ontbreken. Kun jij ze bij 

de juiste alinea zetten?

Thema 1: Veilig naar school • Les 8

Les 8: Van spaak tot stuur
Je leert een gepaste titel bij de alinea’s van een informatieve tekst plaatsen.

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

de alinea
Een tekst is verdeeld in 
alinea’s. Dat zijn de stukjes die 
op een nieuwe regel beginnen.
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Zet de foto’s in de juiste volgorde. Nummer ze van 1 tot 6.2 de volgorde
De volgorde van dingen 
is de manier waarop ze 
na elkaar komen.

Thema 1: Veilig naar school • Les 8
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Weet jij hoe een fiets gemaakt wordt? 
Zoek op in de tekst en vul het kruiswoordraadsel in.

3

1 Hiervan maakt men staal. Het wordt uit 
 de grond gegraven en verhit in een smeltoven.
2 Hoe heten de vormen die men gebruikt om 
 zadels en spatborden te maken?
3 Hier worden de fietsen in kartonnen dozen bewaard.
4 Deze mensen bedenken hoe een nieuwe fiets eruit zal zien.
5 De dunne, rubberen band die binnenin 
 een fietsband zit, is de … .
6 Het uiteinde van de buizen verwarmen 
 totdat ze samensmelten noemt men … .
7 Een fiets is meestal gemaakt van staal, 
 rubber, kunststof en … .
8 Als je in de schors van een rubberboom snijdt, 
 vloeit er … uit.
9 Die persoon bevestigt de spaken in de velg 
 van het fietswiel.
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Als je alles juist invult, 
lees je van boven naar onder

een fiets waarop ik ook
graag een ritje maak!




