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Les 1: Brief ontdekt!
Je leert een instructie opdelen in kleinere stappen om duidelijk te weten wat je moet doen. Zo kom je tot een 
goede mindmap.

1 Als je zelf een mindmap wilt maken, moet je verschillende stappen zetten om tot een 
goed resultaat te komen. Zo ga je aan de slag:

Lees de tekst aandachtig en markeer de sleutelwoorden. Noteer in het midden van 
het blad het thema van je mindmap. Schrijf de sleutelwoorden die bij elkaar horen in 
dezelfde kleur rond je kernwoord. Vul aan met tekeningen. Oefen je mindmap goed in!

1  

2  

3  

4  

5  

6  

2 Lees het krantenartikel op de volgende bladzijde en maak zelf een mindmap. Vergeet de 
kopjes niet, daarin kan ook belangrijke informatie staan.  
Deze vragen zetten je alvast op weg.

Inleiding
1 Wat is er van Vincent van Gogh gevonden?
2 Uit welke periode van zijn leven komt deze brief?
3 Waar werd deze brief ontdekt?
4 Aan wie werd deze brief geschreven?

Krijgt het museum vaker brieven? 
5 Wat krijgt het museum vaak aangeboden?
6 Waarom bieden de mensen dat aan het museum aan?

Wanneer kreeg u de gevonden brief in handen?
7 Wie biedt de brief aan?
8 Hoe ziet de man eruit?
9 Waarom is het museum in rep en roer?

Wie is de vinder?
10  Waar zat de brief verstopt?

Dat is niet zo duidelijk! Kun jij de instructie  
opdelen zodat alle stappen op een rijtje staan?

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 1
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Haal nu zelf de belangrijkste woorden uit de tekst en markeer ze. Vraag je steeds af wat 
de belangrijkste informatie is.

Vincent van Gogh
Postbode Joseph Roulin

Arles, 1888
Olieverf op doek, 81.3 x 65.4 cm

Museum of Fine Arts, Boston
Gift of Robert Treat Paine II

BRIEF VAN VINCENT 
VAN GOGH ONTDEKT!
Tot grote verrassing 
van iedereen is er een 
brief van Vincent van 
Gogh gevonden uit 
de laatste periode van 
zijn kunstenaarsschap. 
Een aantal dagen 
geleden is deze 
aangeboden aan het 
Van Gogh Museum. 

De brief werd ontdekt 
op een rommelmarkt 
in Zuid-Frankrijk en 
is geadresseerd
aan Camille Roulin, 
de zoon van Joseph 
Roulin. Roulin is de 
postbode uit Arles, met 
wie Vincent van Gogh 
bevriend raakte.

VAN ONZE VERSLAGGEVER:

Onze verslaggever sprak 
gisteren met iemand van het 
Van Gogh Museum.

De Amste

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 1
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Vincent van Gogh
Portret van Camille Roulin

Arles, december 1888
Olieverf op doek, 33 x 41 cm

Krijgt het museum vaker 
brieven?
“Brieven niet, maar wel veel 
andere dingen, zoals tekeningen 
en schilderijen. De mensen 
hopen dan dat ze een echte Van 
Gogh in huis hebben, maar dat 
gebeurt zelden.”

Wanneer kreeg u de gevonden 
brief in handen?
“Dat was eind vorige week. De 
portier meldde ons dat er een 
man met twee plastic tassen voor 
de ingang van het museum stond 
die ons per se wilde spreken. 
Hij beweerde dat hij een brief 
van van Gogh bij zich had. Eerst 
waren wij niet geïnteresseerd 

omdat we het idee hadden 
dat we over de brieven alles 
al wisten. Maar de man bleef 
aandringen. Ik heb hem toch 
maar naar mijn kantoor laten 
komen. Ik schrok toen hij mijn 
kamer binnenkwam. Hij zag er 
nogal ruig uit. Maar toen hij de 
envelop tevoorschijn toverde, 
werden we erg nieuwsgierig. 
Onze brievenexpert herkende 
meteen het handschrift van 
Vincent. U begrijpt, het museum 
is in rep en roer.”

Wie is de vinder?
“Hij wil niet dat zijn naam 
bekend wordt voordat we zeker 
weten of de brief wel echt is. 
Ik kan u wel vast verklappen 
dat de brief verstopt zat in een 
klein houten doosje, dat weer 
verborgen was in een oud 
bureautje. De vinder vertelde 
nog dat de marktkoopman hem 
had nageroepen dat hij blij was 
van zijn troep af te zijn.”

Daar zal hij nu wel flink spijt 
van krijgen!
“Ho ho, we zijn nog bezig met 
het onderzoek.”

Heeft Vincent wel vaker brieven 
aan kinderen geschreven?
“Wij weten alleen dat hij, toen 

hij jong was, een briefje aan een 
meisje met de naam Betsy heeft 
geschreven. Hij was toen nog 
geen kunstenaar.”

Hield hij dan niet van 
kinderen?
“Juist wel, want in de brief die 
nu gevonden is kun je lezen 
dat hij dol was op kinderen. 
Camille Roulin en Vincent zijn 
in Arles met elkaar opgetrokken. 
Misschien zag hij Camille een 
beetje als zijn zoon. Hij had zelf 
geen kinderen, weet u?”

U bent nog steeds in alle staten.
“Natuurlijk, zoiets maak je niet 
elke dag mee.”

Wanneer kunnen wij de brief 
zien?
“Dat kan ik helaas niet zeggen, 
want de brief moet eerst nog 
worden gefotografeerd. Wij 
wachten op onze eigen fotograaf, 
die voor een speciale opdracht 
nog in het buitenland zit.”

Ik vind dat u niet veel loslaat!
“Ja zeg, we hadden ook liever 
niet gewild dat dit nieuws 
was uitgelekt. Wij zullen de 
brief zo snel mogelijk aan de 
mensen laten zien, als hij echt is 
natuurlijk.”

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 1
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Maak hier je mindmap.

3 De zinnen zijn door elkaar geraakt. Nummer ze chronologisch.

 Zoek de antwoorden op de gegeven vragen en  
markeer de sleutelwoorden in de tekst.

 Lees de tekst heel aandachtig.

 Orden de sleutelwoorden die bij elkaar horen  
en geef ze dezelfde kleur.

 Oefen de mindmap in. Je kunt nog gaan kijken in de tekst als je iets niet meer weet.

 Plaats de sleutelwoorden in een mindmap.

 Noteer het thema in het midden van je blad.

chronologisch
in de volgorde van de tijd: 
beginnend bij het eerste en 
eindigend met het laatste

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 1
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Les 2: De slaapkamer
Je leert een lange instructie opdelen in kleinere stappen en voert ze uit. enfin

kortom, in één woord, het zij zo

bleekviolet
lichtpaars

de plavuizen
vloertegels

scharlaken
helderrood

luiken
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Les 3: Schrijven als Vincent
Je leert een uitnodiging schrijven voor een tentoonstelling over Vincent van Gogh.

V
O

O
R

Voor ik schrijf, denk ik na.

Goed begonnen is half gewonnen!
Daarom is het erg slim om na te denken vooraleer je  
begint te schrijven.
Om je daarbij te helpen, hebben we in dit werkschrift 
taalweters verzameld.
Zo kun je een heleboel goede tips bij elkaar sprokkelen.

Hoe schrijf ik een goede uitnodiging?

Om een goede uitnodiging te schrijven, houd je het best rekening met 
deze tips:

- Wie ben ik? 
Maak een uitnodiging die bij je past!

-  Waarover gaat het?
Verjaardagsfeest? Verrassingsfeest? Begrafenis? ...

-  Wat schrijf ik?
Alle info moet erin! Zorg ook dat je gasten zin krijgen 
om te komen.

-  Aan wie schrijf ik?
Je schrijft anders voor een vriend dan voor een onbekende.

-  Hoe maak ik mijn uitnodiging?
Ernstig? Leuk? Verrassend? ...  

-  Welke middelen gebruik ik? En welke weg?
Welk papier gebruik ik? Handgeschreven of met de computer? Foto erbij? ...

-  Houd rekening met de omstandigheden.
Past de uitnodiging bij je leeftijd? Bij het seizoen? Bij ...?

-  Wat zou de reactie zijn?
Toon je uitnodiging al eens aan een vriend of vriendin. Reageert hij/zij  
zoals je hoopte?

Hopelijk komen  
ze nu ...

Ik ben nu al een 
halfuur bezig en 

het lijkt nog  
nergens op!

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 3
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Denk na en beantwoord de vragen.

Wie nodigt er uit? 

Waarover gaat het? 

Wat schrijf ik? 

Aan wie schrijf ik? 

Wat is de bedoeling? 

Hoe moet mijn uitnodiging zijn? 

Welke middelen en welke weg gebruik ik? 

Wat zijn de omstandigheden? 

Wat is de reactie van mijn vriend(in)? 

T
IJ

D
E

N
S

Schrijf hier je uitnodiging.
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N
A Heb je aan alles gedacht?

Controleer je uitnodiging. Stel jezelf de volgende vragen en vink aan als het in orde is.  

	Ik vermeld wat er te doen is tijdens het bezoek. 

	Ik vermeld de datum waarop het bezoek plaatsvindt.

	Ik vermeld waar het bezoek plaatsvindt.

	Ik vermeld het uur waarop het bezoek plaatsvindt.

	Ik heb een tekening of tekeningetjes ingevoegd net zoals Vincent dat deed.

	Ik heb met vulpen geschreven. 

	Ik heb zonder hulplijntjes gewerkt. 

	Ik heb belangrijke informatie onderstreept.

	Ik heb belangrijke informatie groter geschreven.

	Ik heb mijn tekst goed ingedeeld zodat de informatie verspreid staat over het hele blad. 

	Ik heb gelet op een correct gebruik van de hoofdletters en leestekens.

Kun je alles aanvinken? Goed zo! 
Heb je niet alles kunnen aanvinken? Doe dan vlug enkele aanpassingen.  
Hopelijk krijg je dan het derde puzzelstuk van je leerkracht!

Schrijf nu de definitieve versie van je uitnodiging op echt briefpapier. 

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 3

aanvinken
aanduiden met een ✓
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Les 4: Schilder schildert schilderen schilderijen.
Je leert dat werkwoorden vertellen wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt.
Je leert dat werkwoorden in allerlei vormen voorkomen.

De persoonsvorm

1 In deze zinnen staat de persoonsvorm tussen schuine strepen. Schrijf de persoonsvorm 
op de juiste plaats in de tabel. Vul ook de andere vormen aan.

Vincent /onderzoekt/ een nieuwe schildertechniek. 
Ik /schilder/ tijdens de tekenles net als Vincent van Gogh. 
Vincent /schrijft/ een brief naar zijn broer Theo.  
Wij /bewonderen/ de werken van Vincent van Gogh. 
Wij /maken/ zelf een schilderij. 
Ik /herstel/ het beschadigde schilderij. 

ik Vincent wij

onderzoek onderzoeken

schilderen

schrijf

bewondert

maakt

herstellen

onderzoekt

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

Gevonden? Zet de persoonsvorm steeds tussen schuine strepen!
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Wat valt je op?

2 Zet de persoonsvorm in de zinnen tussen schuine strepen. Stel eerst de ja-neevraag.

Doe het zo:
Vincent van Gogh /was/ een echte brievenschrijver. 
Was Vincent van Gogh een echte brievenschrijver? 

Hij /begon/ ermee op 19-jarige leeftijd. 
Begon hij ermee op 19-jarige leeftijd?     

Nu jij!
Hij deed dat tot aan zijn dood. 

Ja-neevraag: 

Hij heeft honderden brieven geschreven. 

Ja-neevraag: 

De meeste brieven schreef hij aan zijn broer Theo.  

Ja-neevraag: 

Het grootste deel van zijn brieven bleef bewaard.

Ja-neevraag: 

Er zijn zoveel mensen, vooral onder onze vrienden,  
die denken dat woorden niets voorstellen. Integendeel, nietwaar,  
het is even interessant en even moeilijk om iets goed te zeggen  

als om iets te schilderen.
Vincent van Gogh aan Emile Bernard, 19 april 1888

Vincent van Gogh heeft veel bewondering voor mensen die met woorden zeggen wat ze 
bedoelen.

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 4
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De infinitief

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 ...

(De eind-n van de infinitief wordt meestal niet  
uitgesproken.)

4 Noteer de infinitief van de gekleurde werkwoorden uit oefening 3. We helpen je even op 
weg.

infinitief (ik zal ...)

3 Kleur de werkwoorden in dit stukje tekst.

Naar het leger
Vele rijke jongens wilden niet naar het leger. Je kon ook een 
vervanger huren. Die vervanger ging in jouw plaats naar het 
leger. Het huurgeld lag wel erg hoog, maar je moest die som 
niet in één keer betalen. Je mocht ook maandelijks een bedrag 
aan een verzekeringsmaatschappij geven. Daarmee vergoedde 
die maatschappij de vervanger. 

100

willen
kunnen

Ik moet werken.
Is dat definitief?

Werken is  
de infinitief!
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5 Zoek de infinitieven en kleur ze. Denk aan de tip: ik zal …

Vincent wordt geen soldaat.
Vroeger moesten vele jongens een tijdje soldaat worden. Elke 
jongen moest een lotje trekken. Het nummer bepaalde ook je 
lot. Vincent trok op 15 februari 1873 naar de Brabantse plaats 
Oisterwijk. Hij wilde liever niet naar het leger gaan. Hij kreeg 
een lotje met nummer 7, en daarmee werd hij ingeloot. Hij 
moest dus soldaat worden.

De tijd

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:

7

TEGENWOORDIGE TIJD VERLEDEN TIJD

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.

De tegenwoordige tijd bestaat uit de 
stam + uitgang:

ik help
jij helpt
hij helpt

wij helpen
jullie helpen
zij helpen

sommige 
werkwoorden 
veranderen 
van klank

wij zochten
wij hielpen

...

sommige
 werkwoorden

krijgen de uitgang
-de(n) of -te(n)

wij werkten
wij speelden

...

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 4
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6 a Kleur de werkwoorden en noteer ze in de tabel.
b Zet een kruisje: tegenwoordige of verleden tijd?
c Noteer daarna de infinitieven.

Wat at Vincent?
Vincent at vooral droog brood en kaas. Droog 
brood is brood zonder boter en beleg. Vincent 
legde de kaas niet tussen zijn brood. Hij nam 
meestal eerst een homp brood in zijn mond 
en meteen daarna een hap kaas. In zijn 
mond werd dat dan een soort boterham. Op 
een keer ging Vincent met iemand naar een 
herberg. Daar verkochten ze allerlei lekkere 
dingen. Toch bestelde Vincent ook toen alleen 
brood en kaas. "Dat ken ik van thuis en het 
smaakt me goed", zei Vincent.

werkwoordsvorm tegenwoordige tijd verleden tijd infinitief

X

X

at
is

eten
zijn
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7 a  Zet de persoonsvormen tussen schuine strepen.

Vincent gaat naar Antwerpen.
Op 24 november 1885 /vertrok/ Vincent uit Neunen. Hij 
ging naar Antwerpen in België. Vincent bleef zo’n drie 
maanden in Antwerpen. Het beviel hem er wel goed in 
het begin. In Antwerpen volgde Vincent ook een tijdje 
kunstlessen. Jammer genoeg kreeg Vincent op school 
ruzie met sommige leraren. Daardoor verliet hij na een 
tijdje de school.

Alle persoonsvormen staan in de   verleden tijd. 
 tegenwoordige tijd. 

b Noteer de persoonsvormen in het schema.  
Schrijf de persoonsvorm daarna in de tegenwoordige tijd.

onderwerp verleden tijd tegenwoordige tijd

Vincent

Hij

Vincent

Het

Vincent

Vincent

Hij

Wil je graag iets meer weten over het leven van de jonge Vincent van Gogh? 
Lees dan zeker ‘Vincentje van Gogh’ van Wim Daniëls.

vertrok vertrekt

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 4
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Les 5: Opgesloten
Je leert tekstdelen zo ordenen dat ze een correct verhaal vormen.  
Je ontdekt de verhaallijn en plaatst bij elk tekstdeel een passend kopje.

1 Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het best weer? Kruis aan.

 Joris raakt opgesloten in een museum.
 Joris heeft veel plezier in het museum.
 Joris wil later naar de kunstacademie.

2 Door de tekst goed te lezen kom je wel wat te weten over het karakter van de  
personages. Noteer deze eigenschappen bij de juiste persoon: gemeen – bang –  
vriendelijk – onbeleefd – geduldig – geïnteresseerd.

Joris Patrick de gids

3 Verbind de synoniemen met elkaar. Dat zijn woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. 
Lees de woordenschat bij de tekst goed!

gids ● ●		 kerel

suppoost ●	 ● leraar

gozer ● ●		 begeleider

docent ● ●		 zaalwachter

4 Soms kun je met één woord een hele groep woorden bedoelen.  
Zo vind je in het verhaal zeven vogels en twee schilders. Kun jij ze vinden?

vogels schilders

Heb je nog wat tijd over? Zoek dan een afbeelding van deze vogels op het internet.
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5 Kun jij achterhalen wie of wat hier de reisgids is? Omcirkel die.

6 Maak een woordposter van het woord ‘gids’.

GIDS

betekenis(sen)

woorden met … meervoud

verkleinwoord

lidwoord

woorden met ongeveer dezelfde 
betekenis

woorden die we kennen uit het dialect 
of uit een vreemde taal

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 5
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Les 6: De brieven in het museum 
Je leert de belangrijkste informatie uit een tekst halen door vragen bij de tekst te stellen en vragen over de 
tekst te beantwoorden.

1 Lees de tekst in je taalboek aandachtig en noteer vijf vragen, één vraag bij elk tekstdeel. 
Opgelet: de inleiding op blz. 8 telt ook als een tekstdeel.
Vraag niet naar details, maar naar belangrijke informatie.

2 Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het best weer? Kruis aan.

 Het Van Gogh Museum werd geopend in 1973.

 In het Van Gogh Museum worden veel brieven van Vincent van Gogh bewaard.

 Vincent van Gogh schreef in zijn brieven over schilderkunst, boeken, de natuur en 
nog veel meer.

 De meeste brieven stuurde Vincent van Gogh naar zijn broer Theo.

1  

2  

3   

4   

5   

het detail
klein onderdeel
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b  Misschien ben jij tijdens de vakantie ook wel gezellig gaan vissen? 
 Zoek de acht verschillen en duid ze aan op een van de twee tekeningen.

3 Zoek de verschillen. Let op de details!

a De vakantie is net achter de rug. Hopelijk hebben jullie geen autopech gehad!
 Zoek de vijf verschillen en duid ze aan op een van de twee tekeningen.
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4 Schrijf een kort verhaaltje dat bij deze illustratie past.  
Zorg ervoor dat je het woord ‘kluis’ minstens drie keer gebruikt. 

5 Noteer wat niet meteen thuishoort in een kluis.

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 6
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Les 7: Het kleine Van Gogh museum 
Je leert een kunstwerk van Vincent van Gogh voorstellen.

Als je een kunstwerk wilt voorstellen, moet je bepaalde informatie geven. Hier vind je  
alvast enkele tips. Kleur het prentje voor de zin als dat bij jouw taak in orde is.

Vermeld de titel van het kunstwerk.

Vermeld de naam van de kunstenaar.  
Kun je nog een weetje over hem toevoegen?

Wanneer werd het kunstwerk gemaakt?

Omschrijf wat je op het kunstwerk ziet.

Vertel over de opvallende kenmerken.

Wat zou de betekenis van het kunstwerk zijn?

Waar kun je het kunstwerk bekijken?

Wat vind jij van het schilderij?

Lees de taalweters aandachtig. Ze zitten vol goede tips!

Wat is mimiek? 

Ook je gezicht ‘spreekt’ met je mee. Zonder te praten vertelt je gezicht al of je 
droevig, spannend, vrolijk ... nieuws hebt. Dat noemen we mimiek.

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

Ik zie iets engs.
Zie je dat aan 
mijn mimiek?

Ik ben verbaasd.
Zie je dat aan 
mijn mimiek?

Ik hoor een 
boeiend verhaal.
Zie je dat aan 
mijn mimiek?
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Tijdens het spreken las ik af en toe een rustpauze in.

Luister jij graag naar iemand die aan één stuk door ratelt?
Als goede spreker neem je nu en dan eens een 
rustpauze.
Niet omdat je moe bent, of niet meer weet wat te zeggen.
Wél omdat je daarmee iets wilt bereiken. 
Zo geef je je luisteraars de kans om even na te denken 
over wat je zei.

Heb je alle informatie gevonden en mooi op een rijtje gezet in je hoofd? Dan kun je je 
spreekbeurt voorbereiden. Hier vind je enkele tips! Kleur het prentje voor de zin als dat  
bij jouw taak in orde is.

Ik zorg voor een passende afbeelding van  
mijn kunstwerk.

Ik zorg voor een passende aanspreking.

Ik spreek niet te snel en las op tijd een pauze 
in zodat ik kan controleren of iedereen de 
informatie begrijpt.

Ik kijk mijn publiek regelmatig aan. 

Ik let op mijn intonatie zodat de informatie 
boeiend wordt verteld.

Ik maak mooie zinnen en spreek verzorgd.
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Les 8: Theo aan het woord
Werkwoorden hebben allerlei vormen. Je leert die vormen herkennen en gebruiken.

1

Werkwoorden veranderen in de verleden tijd soms van klank. 

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.)

Noteer de groene werkwoorden op de juiste plaats in de tabel. Geef ook de infinitief en 
de stam.

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 8

Vincent kreeg les op het dorpsschooltje van Zundert, maar zijn ouders haalden  
hem van school omdat hij zich even ruw begon te gedragen als zijn klasgenoten.
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In Tilburg deed Vincent het vrij goed op school. Maar vlak voor zijn  
vijftiende verjaardag ging hij van school en keerde terug naar Zundert.

infinitief stam
verleden tijd

enkelvoud meervoud

krijgen krijg kreeg
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2 Schrijf de werkwoorden van oefening 1 in de juiste schilderslijst: met of zonder 
klankverandering.

zonder klankverandering met klankverandering

kreeg

De meeste werkwoorden hebben een enkelvoud en een meervoud.

Schrijf ik een werkwoord in het enkelvoud of meervoud?

Dat kan ik zien aan het onderwerp.
Onderwerp en persoonsvorm komen altijd overeen.

- Als het onderwerp enkelvoud is, dan staat de persoonsvorm ook in het enkelvoud.
 Bv. de aap loopt, ik lach, papa slaapt ...
- Als het onderwerp meervoud is, dan staat de persoonsvorm meestal ook in  

het meervoud.
 Bv. de apen lopen, wij lachen, peuters slapen ...

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 8
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3 Omcirkel de juiste vorm van het werkwoord. Kijk goed naar het onderwerp!

Theo … me mee naar de slaapkamer waar het wiegje stond. nam – namen

Toen … ik eindelijk de kleine Vincent.  zag – zagen

Hij … zo lief te slapen.  lag – lagen 

We … tranen in onze ogen.  had – hadden 

Drie dagen … ik nu al bij hen.  ben – is – zijn 

We … nooit over het ziekenhuis.  praat – praten 

Soms … ik met boodschappen doen.  help – helpt – helpen 

Samen … we mijn schilderijen.  bekijk – bekijkt – bekijken 

In de slaapkamer ... het schilderij ‘De bloeiende boomgaarden’.  hang – hangt – hangen 

4 a  Vul de passende vorm van het werkwoord in. Denk om enkelvoud of meervoud.  
(Het onderwerp staat in het groen.)

b  Herlees de zin. Klopt die?

De worsteling van een kunstenaar

In het stripboek  (worden, tegenwoordige tijd) Vincent 

van Gogh gevolgd tijdens de zoektocht naar zijn roeping als kunstenaar. Wat 

 (drijven, verleden tijd) hem, wat  

(komen, verleden tijd) op zijn pad, en vooral: hoe  (ontwikkelen, 

verleden tijd) hij zich tot een van de beroemdste kunstenaars van zijn generatie? In het 

stripboek  (reizen, tegenwoordige tijd) hij door Nederland en 

Frankrijk. Bovendien  (vertellen, tegenwoordige tijd) hij over zijn 

passie en verlangen, maar hij  (delen, tegenwoordige tijd) ook 

zijn eenzaamheid en angst. Daarnaast  (spelen, tegenwoordige 

tijd) van Goghs broer Theo, zijn vrienden en zijn familie een grote rol in het verhaal. 

Bekende tekeningen en schilderijen  (zijn, tegenwoordige tijd) op 

ingenieuze wijze in het verhaal verweven. 



Tijd voor Taal accent

 28

Tijd voor Taal accent

 28

1

2

3

4

5

6

7

5 Schrijf de oplossingen in het rooster. Heb je het woord in de gekleurde kolom juist?  
Dan verdien je het laatste puzzelstuk!

1 Als een werkwoord zegt wat meerdere mensen doen, staat dat werkwoord meestal in 
het … .

2 De tegenwoordige tijd van ‘zong’.
3 Als een werkwoord in de tegenwoordige tijd staat, gebeurt wat verteld wordt … .
4 De verleden tijd van ‘mag’.
5 De tegenwoordige tijd van ‘deed’.
6 Welke vorm van het werkwoord vind je terug in het woordenboek? 
7 ‘Onderzoek’ is het gelijke deel in het rijtje onderzoek – onderzoekt – onderzoeken.  

Hoe noem je dat gelijke deel?

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 8
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Kleef hier de puzzelstukken die je verdiende en ontdek het schilderij!

Thema 1: Goed starten is een kunst!




