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LES 1: Aangenaam
Door deze afspraken te respecteren, kom je tot een goed gesprek.

Spreek erover.

1.Wat zou jij graag uiterlijk veranderen aan jezelf en waarom?

2.Waarover ben je heel tevreden? Wat zou je nooit willen veranderen?

3.Wat zou jij graag innerlijk veranderen aan jezelf en waarom?

4.Wat van je innerlijke vind je heel goed en zou je nooit willen veranderen?

1

Enkele tips om goed te luisteren en te spreken

Geïnteresseerd en aandachtig luisteren
- Ik laat de spreker merken dat ik aandachtig luister.
- Ik probeer de spreker zo goed mogelijk te begrijpen.
- Ik probeer te achterhalen wat zijn bedoeling is.
- Ik heb respect voor de ander zijn mening.
- Ik heb respect voor zijn manier van spreken.
- Ik ben wel kritisch.
- Ik laat de spreker uitspreken en onderbreek niet.

Wanneer ik wil spreken
- Ik neem het woord niet, ik vraag het.

Wanneer ik iets vraag
- Ik vraag door tot ik weet wat ik wilde weten.

Wanneer ik iets zeg
- Ik probeer me niet anders voor te doen dan ik ben.
- Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zeggen wat ik wilde zeggen.
- Ik probeer de waarheid te vertellen.
- Ik probeer rekening te houden met de luisteraar(s).
- Ik hou mijn doel in het oog.
- Ik pas me aan de omstandigheden aan.
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5.We maken allemaal deel uit van een gezin, we hebben een mama, een papa,
misschien broertjes of zussen, huisdieren. We wonen in een huis of een appartement,
we hebben hobby's. Zou je daar graag iets aan veranderen? Wat dan en waarom?

1

LES 2: Zoek even mee
Je leert vlot woorden en uitdrukkingen op te zoeken in je woordenboek.

Als je het woord 'allochtoon' niet begrijpt, begrijp je heel de tekst niet. Zoek dus de
betekenis van het woord 'allochtoon'.

allochtoon:

Hoe zoek ik snel een woord op in mijn woordenboek?

IK ZOEK OP IN HET WOORDENBOEK

1. Ik denk 2. Ik plan 3. Ik voer
mijn plan uit

4. Ik beoordeel
en verwerk

VÓÓR IK IETS DOE

Ik kijk mijn werk na.
Past de betekenis van het
woord in de zin?

Ik doe het.
Ik zoek de betekenis van het
woord.
Ik zoek de betekenis van het
spreekwoord, het gezegde,
de uitdrukking

Hoe?
Ik kijk naar de eerste letter.
Ik sla het woordenboek
open.
Ik zoek de letter.
Ik kijk naar de tweede en
derde letter van het woord.
Ik zoek en maak gebruik van
de trefwoorden.

Wat?
Ik moet het woord
'…………….' opzoeken in
het woordenboek.
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2 Zoek de verschillende betekenissen op van het woord 'kandidaat'.

Er bestaat al een vooropleiding voor allochtone kandidaten.

1.

2.

3.

3 'Een vreemde eend in de bijt' is een uitdrukking. Zoek de betekenis op in je woorden-
boek.

sleutelwoord:

betekenis:

5 Zoek een synoniem voor het woord 'absoluut'.

absoluut =

4 Welke woorden staan in het woordenboek tussen de trefwoorden in vetjes?
Kleur de bolletjes voor die woorden. Kun je het ook zonder woordenboek?

1.spreiden - spugen sprinten sporen spul

2.knielen - knol knie knikken knoei

3.witheet - wonderkind wolf witlof wonderdokter

Een woord kan meer dan één betekenis hebben. De verschillende betekenissen
vind je terug in het woordenboek. De juiste betekenis kun je vinden door het
woord in jouw zin te vervangen door wat in het woordenboek staat. Past dat
in je zin, dan gaat het waarschijnlijk om die betekenis.

Zoek eerst het sleutelwoord van een uitdrukking,
spreekwoord of zegswijze. Dan volg je dezelfde
stappen als bij het opzoeken van een woord.

Synoniemen zijn woorden die
ongeveer hetzelfde betekenen.
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Zoek van de gevraagde woorden een synoniem op en plaats het juist in het rooster.
Welk woord kun je onder de pijl ontdekken?

1. insider

2. boterbriefje

3. robe

4. atmosfeer

5. intelligent

6. werkelijk

7. blazoen

8. flater

9. stuurs

10. keten

11. ober

7 Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben, afhankelijk van hoe je ze gebruikt.
Noteer de betekenis van de woorden zoals ze in de gegeven zinnen bedoeld zijn.

1. Bevalt de nieuwe secretaresse? Jazeker, maar we weten nog niet wanneer.

bevallen:

2. Bevalt de nieuwe secretaresse? Jazeker, ik ben zeer tevreden.

bevallen:
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8 Wat betekenen deze uitdrukkingen? Duid het sleutelwoord aan en zoek
de betekenis even op.

1. Lange vingers hebben

2.Met de mond vol tanden staan

3. Een dikke huid hebben

4. Een brede rug hebben

LES 3: Teksten in alle soorten
Je bekijkt enkele tekstsoorten en leert de juiste tekst te raadplegen voor
bepaalde informatie.

Gebruik je taalboek om de volgende opdrachten uit te voeren.
- Noteer tussen de haakjes de naam van de tekstsoort.
- Duid de passende kenmerken aan.

NON-FICTIE

Hondenpension ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

Puppykennel ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

1

Iedere schrijver kiest zijn tekstsoort in functie van zijn bedoeling.
Iedere tekstsoort heeft zijn eigen kenmerken.



THEMA 1 : A L L EMAAL ANDER S • L E S 3

THEMA 1 LES 3

8

Mensenvriend ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

FICTIE

Bollie en Billy ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

Ik krijg altijd op mijn kop ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

Wij hebben een hond ( )

Probeert de waarheid te vertellen. Lees je om je te ontspannen.

Is verzonnen. Is voor kinderen geschreven.

Lees je om iets te leren, iets te weten. Is voor volwassenen geschreven.

2 Verbind correct. Sommige uitspraken kunnen bij meer tekstsoorten passen.

Wat is de meest passende tekstsoort als je ...

- iets meer over honden wil leren?

- een nieuwe hond wil aanschaffen?

- een verblijfplaats zoekt voor je hond tijdens de vakantie?

- een grappig verhaal wilt lezen?

- niet graag veel leest?

- als je wilt lezen over vriendschap?

reclame

gedicht

weettekst/
studietekst

recept

dierenverhaal

stripverhaal

reglement
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3 De volgende tekst geeft in een tabel gegevens over verloren honden.
Lees de gevraagde gegevens af.

ras

beagle
beagle
beagle

Berner Sennenhond
boxer
brak

bull mastif
Duitse herder (mix)

Duitse herder
Ierse harrier (lijkt op beagle)

Jack Russel
keeshondje mini

mix beagle/Drentse patrijshond
mix boomer

mix boomer/cocker
mix Bretonse spaniel pup

mix fox
mix labrador

mix labrador (ruwh.)
mix pointer/windhond

mix rottweiler
mix stafford
Munsterlander
Newfoundlander

poedel
springer spaniel doof

teckel
Tervurense herder
Tervurense herder

Yorkshire
Yorkshire

geslacht
teef
reu
reu
teef
teef
reu
reu
reu
teef
teef
reu
reu
teef
reu
reu
teef
teef
teef
teef
reu
reu
teef
reu
teef
reu
reu
reu
teef
reu
reu
teef

gemeente

Malle
Wijnegem
Borgerhout
Tremelo
Wilrijk
Zoersel
Zandvliet
Zandhoven
Wommelgem
Kalmthout
Kontich
Berchem
Essen
Deurne

Halle-Zoersel
Kapellen
Meer
Essen
Essen
Schilde
Loenhout
Antwerpen
Kalmthout

Giverinchove
Lot

Brasschaat
Kessel

Kalmthout
Schoten
Bredene
Viersel

datum

14-12-02
01-01-03
01-01-03
01-02-03
29-01-03
15-12-02
07-12-02
26-01-03
05-02-03
27-12-02
01-01-03
14-01-03
22-08-02
27-12-02
16-12-02
06-01-03
12-12-02
06-05-02
06-05-02
05-01-03
14-01-03
13-12-02
04-10-02
01-01-03
01-01-03
21-12-02
07-02-03
15-12-02
01-01-03
05-01-03
14-01-03

kleur

tricolor
tricolor
tricolor
tricolor

gestroomd
zwart/grijs
bruin/zwart
zwart/bruin
zwart/bruin
zwart/bruin
wit/zwart
zwart

wit/zwart
beige/bruin

zwart
wit/beige
wit/zwart
beige
beige

zwart/wit
zwart/bruin

zwart
wit/bruin
zwart
beige

bruin/wit
bruin

bruin/zwart
zwart/bruin
zwart/bruin
zwart/bruin

- Welk dier is zijn baasje verloren op 01-01-03 in de gemeente Lot?

- Welk geslacht heeft de beagle die verloren liep in Wijnegem?

- Hoeveel dieren van Kalmthout kun je terugvinden?

- In welke volgorde heeft men de verloren dieren gerangschikt? volgens datum
volgens gemeente
volgens ras
volgens kleur
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LES 4: Een klassenvriendenboek
Je maakt een vriendenboek voor je medeleerlingen.

1. Wat moet ik doen?

Ik verzamel ideeën door na te
denken en door mij vragen te
stellen: Wie? Wat? Waarover?
Aan wie? Met welke bedoeling?
Hoe? …

Ik overloop de vragen van de schrijfkaart.

Welke informatie kan ik geven over mezelf?

Mijn kladwerk:

2. Hoe ga ik het doen?

3. Ik doe mijn werk.

STAPPENPLAN

- Ik noteer mijn ideeën hiernaast
in de woordspin.

- Ik lees nog eens al mijn ideeën
en doorstreep de ideeën die ik
niet zal gebruiken.

- Ik zet de ideeën die ik wel zal
gebruiken in de goede volgorde
door er een nummertje voor te
plaatsen.

Ik schrijf een tekstje in het klad
met al mijn ideeën. Het kladwerk
schrijf ik hiernaast uit.
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Mijn netwerk mag ik op een ander blad noteren.4. Ik kijk mijn werk na.

Ik herlees mijn kladwerk. Ik
schrap en herwerk waar het beter
kan of waar het onduidelijk is.

Ik vraag me af of mijn
boodschap duidelijk is.
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LES 5: Ik protesteer!
Je leert hoe je in verschillende situaties gepast kunt reageren.

Situatie 1
Je leende één van je lievelingsboeken uit aan een goede vriend(in). Na enkele weken krijg
je eindelijk je boek terug. Op de kaft is er vreselijk gekribbeld en enkele bladen zijn
gescheurd. Wat doe je? Je zegt:
1. "Dit is schandalig! Je hebt mijn boek helemaal verwoest! Ik sta erop dat je voor mij

onmiddellijk een nieuw boek koopt!"
2. "Wat is er met mijn boek gebeurd? Kun je dat even uitleggen?"

Situatie 2
Je moest acht euro meebrengen voor een studiedag met de klas. Mama had alleen nog
maar vijftig euro en vond dat te veel om mee te geven. Je leerkracht geeft je een standje
omdat je niet in orde bent. Wat doe je? Je zegt:
1. "Sorry juf, maar mijn mama had alleen maar vijftig euro en vond dat te veel om mee

te geven. Ik zal morgen zeker in orde zijn."
2. "Maar ons mama had alleen maar vijftig euro!"

Situatie 3
Het is weekend. Je wilt met enkele vrienden gaan spelen op het speelplein. Papa laat je
niet gaan voor je je kamer netjes opruimt. Je wilt protesteren. Hoe doe je dat?
1. Je laat duidelijk zien dat je niet akkoord gaat en zegt: "Het is hier altijd hetzelfde!

Als ik eerst mijn kamer moet opruimen dan zijn al mijn vrienden al weg!"
2. Je zegt tegen je papa: "Maar al mijn vrienden wachten al op me. Ik beloof dat ik

vanavond mijn kamer helemaal opruim, oké?"

Situatie 4
Je gaat met je ouders naar de bioscoop. Tijdens de pauze moet je dringend naar het toilet.
Papa geeft je een euro mee. Je moet een halve euro betalen. De toiletdame neemt de euro
aan en bekijkt je verder niet meer. Wat zeg je?
1. "Excuseer mevrouw, maar ik heb wel een euro gegeven."
2. Je zegt heel luid: "Ik moet nog wel geld terugkrijgen, hoor!"

Situatie 5
Vandaag zenden ze de laatste aflevering van je lievelingsprogramma uit op televisie. Papa
wil op een ander kanaal naar een voetbalwedstrijd kijken. Wat doe je?

Je zegt:

Lees de volgende situaties aandachtig en markeer de correcte reactie.



Je leert wat een beletselteken doet en je kunt verwijswoorden vervangen
door datgene waarnaar het verwijst.
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LES 6: Ik wil weten wie ik ben

1 Wat is de bedoeling van de schrijver?

Hij wil informatie geven over adoptie.
Hij wil schrijven over de gevoelens van een geadopteerd kind.
Hij wil mensen aanzetten om een kind te adopteren.

2 Waarom lijkt mama ongerust op het moment dat papa de naam wil geven?

Ze wil Sandra geen verdriet doen.
Ze is bang dat Sandra bij haar echte ouders gaat wonen.
Ze is bang dat Sandra haar niet meer graag ziet.

3 Welke uitdrukking past het best bij het verhaal?

Sandra is het zwarte schaap.
Sandra is een vreemde eend in de bijt.
Sandra is als een vis op het droge.

4 In de tekst vinden we verschillende zinnen die eindigen met een beletselteken.
Noteer achter de zin steeds waarom de auteur dat doet. Gebruik de nummers 1 of 2.

1. Om de spanning te verhogen.
2. Omdat de zin nog niet volledig af is.

Uit 'De beslissing'

- Misschien zou ik net zo reageren ... (r. 10)

- We hebben je ouders nooit ontmoet ... (r. 20)

- Maar we hebben wel een naam ... (r. 26)

- Jaimal .... Is dat alles? (r. 80)

- Wie weet wat ik er zou vinden ... (r. 99)

Het beletselteken ... Schrijvers gebruiken het om de spanning te verhogen
of om aan te geven dat de zin eigenlijk nog niet volledig af is.
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5 Vervang de verwijswoorden in vetjes door datgene waarnaar ze verwijzen.

Uit 'Een donkere huid'

- Waarom doe ik dat? (r. 25)

- Je weet best dat dat niet waar is. (r. 36)

Uit 'De beslissing'

- Dat weet ik ook wel, onderbreek ik hem. (r. 21)

- Dan zouden we je over je afkomst verteld
hebben als je volwassen was … (r. 32)

- En dat zul je altijd blijven. (r. 40)

- Als ze die kennen, tenminste. (r. 50)

- Ik zal hen nooit vinden. (r. 84)

- Wie heeft het me ooit gegeven? (r. 105)

Verwijswoorden verwijzen naar iets of iemand. Woordjes als ze,
hun, daar, hier, dat zijn verwijswoorden.
Bv. Ik kijk mama en papa aan. Ze zwijgen en mijn tranen beginnen
spontaan te vloeien.

LES 7: Diagrammen en tabellen lezen
Je leert een diagram correct en volledig te lezen.

Net zoals in een tabel kun je van
een diagram snel informatie aflezen.

1 Een diagram lezen vraagt een aparte aanpak. Noteer even de verschillende stappen die
je neemt bij het lezen van een staafdiagram.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

2 Wat kun je allemaal aflezen van het diagram?

titel van het diagram:
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3 Noteer enkele besluiten die je kunt formuleren na het bespreken van het diagram.

Wie sport er?
Ook op een cirkeldiagram kun je een heleboel informatie aflezen. Kun jij die vinden?

jongens meisjes

niet tot matig sportief  
sportief actief
sportief zeer actief

niet tot matig sportief
sportief actief
sportief zeer actief 

49 %
28 %
23 %

64 %
23 %
13 %

Sportparticipatie bij jongeren

4



LES 8: Onze klas in een staafdiagram (facultatief)
Je leert een diagram tekenen.

Noteer de gegevens die je gaat omzetten in een staafdiagram in dit kader.

Weet je niet hoe je een diagram moet maken? Kijk dan nog eens naar
een voorbeeldje. Je vindt er in les 7 in je taalboek.

vraag:

antwoord A antwoord C

antwoord B antwoord D

besluiten:
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Je denkt na over het onderwerp en wat er over het ontwerp gezegd wordt.

LES 9: Er valt heel wat over te zeggen!

Schrijf een zin over jezelf. Toon dat je erg bijzonder en anders dan de andere kinderen
bent.

IK

De woorden die het antwoord geven op de vraag 'Over wie of waarover
wordt er in de zin iets gezegd?' noemen we het onderwerp.
Bv. Ik lees de zin.
De rest van de zin vertelt wat er over het onderwerp gezegd wordt.
Bv. Ik lees de zin.

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

zin

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

2 Lees het stripverhaal in het taalboek op p. 18. De onderstreepte zinnen beschouwen we.
Vul het schema aan.

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

1. Ik voel me niet meer thuis.

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

2. Ze zijn luidruchtig en slordig.
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Breid de zin verder uit, zodat er meer over het onderwerp gezegd wordt.

1. Meneer Xeno loopt rond.

2. Meneer Xeno is op vakantie.

3. Hij houdt van prachtige oude straatjes.

3

Onderzoek ook de volgende zinnen uit het boek 'Ik wil weten wie ik ben' (taalboek p. 13).4

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

3. Meneer Xeno is op vakantie.

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

4. Dat gaat dwars door je heen.

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

1. Papa's doordringende blauwe ogen zoeken de mijne. (r. 5)

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

2. Die foto heb ik al een paar keer gezien. (r. 70)
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Ga in de volgende zinnen op zoek naar het onderwerp en de persoonsvorm.

- Onderstreep het onderwerp dubbel.

- Omcirkel de persoonsvorm.

- Schrijf daarna de zin opnieuw, maar gebruik het onderwerp dat tussen haakjes staat.

1. Ik heb er meteen spijt van. (r. 4)

(Sandra)

2. Het water van de kraan over mijn polsen en handen kalmeert me. (r. 6)

(de waterstralen)

3. Mama klopt op de deur. (r. 23)

(mijn ouders)

4. Ik kijk weer naar mezelf in de spiegel. (r. 46)

(Sandra)

5

Over wie of waarover wordt
er in de zin iets gezegd?

Wat wordt er over het
onderwerp gezegd?

onderwerp:

rest van de zin:

3. Ik kijk mama en papa aan. (r. 81)

Je vindt de persoonsvorm door de zin om te vormen tot een ja/neen-
vraag. In die vraag staat de persoonsvorm vooraan. Bv. Lees ik de zin?
Als je het onderwerp verandert, verandert de persoonsvorm meestal ook.
Bv. Wij lezen de zin.


