
THEMA 1 :  J I J  EN  IK  • LES  1

THEMA 1 LES 1

3

LES 1: Welkom in de zesde klas!   
Je wisselt vakantie-ervaringen uit en je maakt kennis met je klasgenoten.

Ik maak een woordveld over wat ik 
beleefd heb in de vakantie. Ik schrijf 
gevoelens, ervaringen, personen, ... 
neer.

Ik vraag me af:
- Wat is mijn bedoeling?
- Waarover wil ik spreken? Wat 

voel en denk ik bij dat onder-
werp? Ik verzamel.

- Wat wil ik zeggen en wat niet? Ik 
selecteer en orden de gegevens.

- Hoe wil ik spreken tot mijn klas-
genoten?

Dit zijn mijn drie sleutelwoorden. Ik leid ze af 
uit het woordveld.

1 ________________________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________________________________

3 Ik spreek.   
Ik voer mijn plan uit.

Ik denk aan wat ik wil bereiken.
Spreek ik voldoende duidelijk, 
verzorgd, ...? 

4 Ik kijk mijn werk na.
Ik beoordeel en verwerk.

- Verliep het gesprek vlot?
- Had ik dit ook onvoorbereid 

gekund?
- Bereid ik zelf gesprekken voor? 

Hoe doe ik dat?
- Welke gespreksregels vind ik 

belangrijk om in de klas na te 
leven?

1 Wat moet
ik doen? 

2 Hoe ga ik
het doen?

STAPPENPLAN

Ik denk en ik plan.
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LES 2: Duivelshanden                    
Je leert je mening geven over het karakter van de personages in een verhaal. 
Je zoekt bewijzen voor je mening in de tekst. Je gebruikt de leeskaart.

Welk woord begrijp ik niet? Is het nodig dat ik dat 
woord ken om de tekst beter te begrijpen?
- Kan ik de betekenis terugvinden in de tekst?
- Moet ik het woord opzoeken in het woordenboek? 

Begrijp ik het dan?
- Kan ik hulp vragen aan iemand?

Vorig jaar heb ik het woordenboek leren gebruiken. 
Ik denk aan de volgende tips:
- In het woordenboek staan de woorden in alfabetische volgorde.
 Het eerste en laatste woord van elke bladzijde staan bovenaan op die 
 bladzijde. Dat zijn de trefwoorden.
-  Als ik een werkwoord in een woordenboek opzoek, zoek ik altijd naar het 

hele werkwoord (de infinitief).
 Bij een zelfstandig naamwoord zoek ik altijd het enkelvoud op.

 Weet je wat de volgende zinnen betekenen? Kruis aan. 
 Weet je het niet, gebruik dan je woordenboek. 
 Herschrijf de zin met woorden die iedereen begrijpt.

- r. 20: Hoe meer ik keek, hoe meer ik een hekel kreeg aan mezelf.

 Ik begrijp de zin zonder woordenboek.  Ik gebruik het woordenboek.

 

- r. 114: Ik deed de deur voorzichtig op een kier.

 Ik begrijp de zin zonder woordenboek.  Ik gebruik het woordenboek.

 

- r. 127: Ik wil nooit meer een voet in dat huis zetten.

 Ik begrijp de zin zonder woordenboek.  Ik gebruik het woordenboek.

  

 In de tekst staan misschien nog woorden die je niet begrijpt. Zoek de betekenis op in je 
woordenboek en schrijf ze ernaast. 

-  

-  

-  

1
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 Hoe denkt Manon over de andere personen in het verhaal? Zet na elke naam een kruisje op 
de as. Probeer zo nauwkeurig mogelijk te antwoorden. Zoek bewijzen in de tekst.

Queen: vriend  pestkop

Zwijn: vriend  pestkop

Snuif: vriend  pestkop

Tristan: vriend  pestkop

 Wat zeggen de mensen over Manon? Geef telkens twee kenmerken.

Manons uiterlijk Manons karakter

   

Waarvan ben je zeker?

Manons uiterlijk Manons karakter  

 In de klas van Manon stond de eerste schooldag het volgende te lezen op het bord:

- Wie is de zender? 

- Aan wie is de boodschap gericht (de ontvanger)? 

- Wat is de bedoeling van de boodschap?

- Wat zou het effect kunnen zijn?

 

Kruis in elke reeks jouw mening over het fragment aan.

 erg gemakkelijk    gemakkelijk    een beetje moeilijk    moeilijk    heel moeilijk 

 spannend en boeiend    langdradig en saai 

 fantasierijk    realistisch 

 om te lachen    om te huilen 

3

4
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Omkring en vul aan.

- Het boek geeft mij weinig leeshonger - behoorlijk wat leeshonger - veel leeshonger. 

- Ik denk dat ik het boek wel  -  niet graag zou lezen omdat  

Bekijk aandachtig de kaft van het boek. Vind je dat die bij de titel en de korte inhoud past? 
Zet de kaft jou aan om het boek te lezen? Ja? Neen? Waarom vind je dat?

LES 3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ... 
Je beluistert een lied en denkt erover na. ‘De 9 vragen’ zijn daarbij een hulp.

We beluisteren het lied een eerste keer.

Wie zingt het lied? Wie is de zender?

Wie zijn de luisteraars? Wie zijn de ontvangers?

We beluisteren het lied een tweede keer.

Wat is de boodschap? Vul de ontbrekende woorden uit het lied ‘Vanbinnen’ van Clouseau aan.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

wie is de mooiste van het                      ?

Da’s niet wat mij interesseert.

Schoon wordt                     .

Enkel uiterlijk      .

Jij bent lelijk, hij is schoon.

Da’s een snelle, zij is rap.

Iets te dik schijnt niet zo knap.

Wordt het niet ‘ns tijd voor je ware aard? 

Als mensen met elkaar praten, een brief schrijven, een telefoongesprek 
voeren, ... spreken we van communicatie. Het kan erg interessant zijn om 
na te denken over communicatie. We kunnen ons dan een negental vragen 
stellen. Vandaag halen we die vragen weer vanonder het ‘zand’.

2

3
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Innerlijke                 is het meeste waard.

Kijk naar wat je hebt                      binnenin.

Het zit vanbinnen.
Het zit vanbinnen.
Het zit vanbinnen.
Diep vanbinnen.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

wat is hier toch aan de                                                                                             ?

Wie is waar getatoeëerd,

met                                                                                             geblondeerd?

                                                                                                                                                                          , face gelift,

bijna naakt, gewoon geschift,

valse lippen, vreemde                                                                                             , 

alles kan en alles mag.

Wordt het niet ‘ns tijd, toon je ware aard.

Innerlijke schoonheid is het meeste                                                                                             .

Kijk naar wat je hebt                                                                                              binnenin.

Refrein

Wie bepaalt wat mooi is?

Dat ben jij alleen.

Als je van jezelf                                                                                             ,

dan kan jij, ja geloof mij.

Je kan schitteren als een                                                                                              .

Je hoeft geen                                                                                               meer, integendeel.

Ook zonder                                                                                              aan je hand,

ben jij een pure                                                                                              .

Refrein

We denken na over de resterende 6 vragen.

Wat is het effect van de boodschap? Wat heb je eraan gehad?4
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LES 4: Mijn klasdagboek 
Je gebruikt de schrijfkaart om een dagboekfragment te schrijven. 
Je kiest tussen schrijven voor jezelf en schrijven voor klasgenoten.

Ik vraag me af: Wat is mijn bedoe-
ling? Aan wie schrijf ik? Waarover 
schrijf ik? Wat schrijf ik en wat niet?

Ik verzamel gevoelens, ervaringen, 
gebeurtenissen, ...
- Ik maak een woordveld. Ik schrijf 
mijn gevoelens, ervaringen, enkele 
gebeurtenissen, ... in verband met 
één van de voorbije schooldagen op.

Ik selecteer en orden de gegevens 
chronologisch.
- 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   voor mezelf.
 voor anderen.

3 Ik schrijf.    
Ik voer mijn plan uit.

1 Wat moet
ik doen? 

2 Hoe ga ik
het doen?

STAPPENPLAN

Ik denk en ik plan.

4 Ik kijk mijn werk na.

Ik controleer mijn dagboekfragment. 
Ik kruis het vakje aan als het onder-
deel in orde is.

 Heb ik een woordveld gebruikt om de infor-
matie te verzamelen?

 Schreef ik duidelijk op wat ik wou zeggen? 
Is mijn boodschap begrijpelijk voor de klas-
genoten of leerkracht?

Ik beoordeel en verwerk.

Ik denk aan wat ik wil bereiken.
Ik schrijf uit.
Ik verzorg.

Het kladwerk van mijn dagboekfragment schrijf 
ik in mijn kladschrift.
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LES 5: Het Nederlands binnenstebuiten 
Je leert de belangrijkste informatie in een tekst terugvinden. Die informatie 
kun je in verschillende schema’s gieten.

In je taalboek op p. 6 vind je een non-fictietekst uit Zonneland.

Bekijk de titel. Wat is het thema van de tekst? 

De tekst zelf lees je hier. Los bij elke alinea een vraag op.   

Ruim 20 miljoen mensen over heel de wereld spreken Nederlands. Niet alleen in Nederland 
en Vlaanderen wordt Nederlands gesproken, maar ook in Aruba, de Nederlandse Antillen en 
Suriname. Maar het percentage Nederlandssprekenden in die overzeese gebieden is klein. 
In een klein gebied in het noorden van Frankrijk, Frans-Vlaanderen, spreken vooral oudere 
personen Nederlands.

a Markeer de instapzin van de eerste alinea. 
b De hoofdgedachte van een alinea herken je vaak al in de instapzin van die alinea.
 Maak van de instapzin van de eerste alinea een passend kopje (tussentitel).
 Noteer jouw kopje boven de eerste alinea.

Ik schrijf in het net.

 Schreef ik niet enkel ervaringen en gebeur-
tenissen maar ook mijn eigen gevoelens en 
gedachten op?

 Hield ik rekening met mijn lezers als ik wou 
dat ook anderen mijn dagboekfragment 
lazen? Heb ik met andere woorden geen 
kwetsende, spottende, ... opmerkingen 
gebruikt?

 Heb ik mijn kladwerk goed nagelezen en  
fouten verbeterd, onvolledige zinnen aan-
gevuld, overbodige zinnen geschrapt, ...? 

 Heb ik rekening gehouden met de spelling? 
Heb ik indien nodig het groene boekje, mijn 
werkwoordschema of een woordenboek 
gebruikt?

 Is mijn tekst herkenbaar als een dagboek-
fragment? Staat de datum erbij? Sluit ik 
mijn tekst op een passende manier af?

1

2
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- Een instapzin staat aan het begin van een alinea.
- De belangrijkste gedachte van een tekst noemt men de hoofdgedachte.
- Een titel boven een alinea noem je een kopje of tussentitel. Hij vertelt je 

vaak waarover de alinea gaat.

Surinaamse snotboter

Het Surinaams-Nederlands is een variant van het Nederlands. Heel wat woorden die de inwoners 
van Suriname gebruiken, herkennen we ook in het Nederlands. Toch gebruiken de Surinamers 
een aantal typische uitdrukkingen. Zo is een ‘pyjama’ voor de Surinamer een ‘slaappak’. En als je 
verkouden bent, komt er geen snot, maar wel ‘neusboter’ uit je neus!

Zoek de betekenis van het woord ‘variant’ op in jouw woordenboek.

variant: 
 

Hoe zoek ik snel een woord op in mijn woordenboek?

Ik moet het woord 
‘...............’ opzoeken in het 
woordenboek.

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.

Ik zoek de betekenis van het 
woord.
Ik zoek de betekenis van de 
uitdrukking.

Past de betekenis van het 
woord in de zin?

1 Ik denk. 2 Ik plan. 3 Ik voer mijn plan uit.
4 Ik beoordeel en 

verwerk.

IK ZOEK OP IN HET WOORDENBOEK.
NADAT IK IETS HEB GEDAANTERWIJL IK IETS DOEVÓÓR IK IETS DOE

3
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De toren van Babel

Volgens de Bijbel spraken de mensen oorspronkelijk één taal, en was de spraakverwarring een 
straf van God. Maar er is ook een wetenschappelijke verklaring voor het feit dat er wel 6 000 
verschillende talen gesproken worden over heel de wereld, zonder de duizenden dialecten te 
vergeten. Taalkundigen vermoeden dat er oorspronkelijk een oertaal was waaruit alle andere 
talen ontsprongen. Omdat volkeren naar verschillende gebieden trokken, veranderde ook de 
taal die ze spraken.

De Indo-Europese taalfamilie

Alle talen die we nu kennen, horen thuis in 12 grote en 50 kleinere taalfamilies. Een van die 
grote taalfamilies is het Indo-Europees. Het Nederlands en de meeste andere Europese talen 
stammen af van het Indo-Europees. Die taal ontstond waarschijnlijk in Centraal-Europa, tussen 
de bergketens van de Karpaten en de Oeral. Dat leidt men af uit een aantal ‘oerwoorden’ voor 
bomen (bijvoorbeeld de berk, de den, de wilg en de beuk) en dieren (bijvoorbeeld de beer, de 
otter en de wolf) die in alle Indo-Europese talen voorkomen, maar die alleen in dat gebied ook 
allemaal samen echt bestaan.

Duid de hoofdgedachtezin uit de alinea aan. Kies een van de mogelijke zinnen hieronder.

 Volgens de Bijbel spraken de mensen oorspronkelijk één taal, en was de spraak-
 verwarring een straf van God.
 Maar er is ook een wetenschappelijke verklaring voor het feit dat er wel 6 000 
 verschillende talen gesproken worden over heel de wereld, zonder de duizenden  
dialecten te vergeten.

 Taalkundigen vermoeden dat er oorspronkelijk een oertaal was, waaruit alle andere  
talen ontsprongen.

 Omdat volkeren naar verschillende gebieden trokken, veranderde ook de taal die
 ze spraken.

Duid de hoofdgedachtezin uit de alinea aan. Kies een van de mogelijke zinnen hieronder.

Alle talen die we nu kennen, horen thuis in 12 grote en 50 kleinere taalfamilies.
Een van die grote taalfamilies is het Indo-Europees.
Het Nederlands en de meeste andere Europese talen stammen af van het Indo-Europees.
Die taal ontstond waarschijnlijk in Centraal-Europa, tussen de bergketens van de  
Karpaten en de Oeral.

5
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De lange trektocht

Vanuit Centraal-Europa zwermden de Indo-Europese stammen uit naar Iran en India, via 
Rusland. Ze waren waarschijnlijk op zoek naar nieuwe jachtgronden, vruchtbare grond en voed-
sel. De uitvinding van het wiel (3 500 voor Christus) en het gebruik van het paard vergemakke-
lijkten hun snelle verspreiding.

De stamboom van het Nederlands

De taal van de Indo-Europese stammen veranderde naargelang het gebied waarin zij zich vestig-
den. In India ontwikkelde zich het Indo-Iraans, in Oost-Europa het Baltoslavisch, in Griekenland 
het Grieks, in het zuiden van Europa het Italisch, in West-Europa het Germaans en op de huidige 
Britse eilanden het Keltisch.
Het Germaans evolueerde zo’n 2 000 jaar geleden tot het Noord-Germaans (waarvan het huidige 
IJslands, Zweeds, Deens en Noors afstammen), het Oost-Germaans (het Gotisch, dat inmiddels 
uitgestorven is) en het West-Germaans, waaruit het Nederlands, Duits, Engels en Fries voort-
kwamen.

a In de alinea hierboven vind je enkele oorzaken en een gevolg. Probeer het schema
 hieronder aan te vullen met sleutelwoorden uit de alinea. 

b Er zijn ook 2 factoren die de oorzaken versnellen. Schrijf ze kort op.

1 

2 

oorzaak ➞ gevolg

op zoek 
naar

Indo-Europese 
stammen

zwerven uit.

- Sleutelwoorden zijn woorden of woordgroepen die inhoudelijk 
 belangrijk zijn. Ze zijn onmisbaar voor het begrijpen van een tekst. 
 Wil je een tekst samenvatten of navertellen? Zoek dan de sleutelwoorden.
- Bij oorzaak en gevolg gebeurt ‘oorzaak’ eerst en volgt ‘gevolg’.

6
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Deze alinea kun je samenvatten in 2 schema’s.

a Gebruik het schema om de tekst uit de alinea na te vertellen.

Wil je een tekst in een schema kunnen plaatsen?
Gebruik dan woorden of woordgroepen die de belangrijkste informatie 
geven. Die woorden noemen we sleutelwoorden. Duid met pijlen en 
opsommingstekens aan wat het verband is tussen de sleutelwoorden.

Indo-Iraans

Baltoslavisch

Grieks

Italisch

Germaans

Keltisch

Indo-Europees

b Maak nu zelf een schema.

Germaans

7
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De oudste tekstfragmenten

Het oudste document dat in een Germaanse taal geschreven is, is de bijbel van bisschop Wulfilla, 
uit de 4e eeuw. Hij is geschreven in het Gotisch, een taal die al lang niet meer gebruikt wordt. 
Het oudste Nederlandse tekstfragment dateert uit de 11e eeuw en is een kanttekening die 
gemaakt werd om een nieuwe pen te oefenen. Het luidt: “Hebban olla vogala nestas bigunnan 
hinase hic enda tu” (Alle vogels zijn met hun nesten begonnen, behalve ik en jij).

Hij is geschreven in het Gotisch, een taal die al lang niet meer gebruikt wordt.

Naar welk(e) woord(en) verwijst hij?

Verwijswoorden zorgen ervoor dat een tekst niet saai en langdradig wordt. 
We herhalen niet altijd dezelfde woorden, maar vervangen ze door woorden 
die ernaar verwijzen.
Verwijswoorden verwijzen naar iets of iemand. Woordjes als ze, hun, daar, 
hier, dat zijn verwijswoorden.
Bv. Mama en papa zijn triestig. Ze zwijgen en mijn tranen beginnen 
spontaan te vloeien.

LES 6: Duik je mee in de leesomgeving?   
Je leert boeken kiezen waarvan de kans groot is dat je ze graag zult lezen.

Een boek kiezen ... (G)een eenvoudige klus?

Waarop let jij gewoonlijk als je naar de bibliotheek gaat om boeken te ontlenen? 
Kruis aan wat op jou van toepassing is.

de tekening op de omslag  het aantal bladzijden

het lettertype de naam van de auteur

het aantal illustraties de flaptekst 

de lay-out van het boek de naam van de illustrator

een bekroning door een jury de uitgeverij of de serie

een symbool op de kaft __________________________________________________________________________ 
 

8
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We nemen per twee een boek onder de loep.

Vul het colofon aan.

• Titel:  

• Auteur: 

• Illustrator: 

• Uitgeverij: 

• Jaar van uitgave:                    •  Aantal herdrukken:  

• Vertaling?   neen    ja, uit het  

• Aantal bladzijden:    •  ISBN: 

1

2

4

3

Je krijgt de omslag en de flaptekst van een boek uit de klasbibliotheek. Lees ze aandachtig 
en beantwoord de vragen.

Bekijk de omslag van het boek. Zet een kruisje en vul aan.

Ik krijg   weinig leeshonger   behoorlijk wat leeshonger    veel leeshonger omdat ...

a 

b 

Lees de flaptekst van het boek. Zet een kruisje en vul aan.

Ik krijg   weinig leeshonger   behoorlijk wat leeshonger    veel leeshonger omdat ...

a 

b 

Lees samen met je partner de eerste bladzijde van het boek.

Zet een kruisje en vul aan met je eigen mening.
 
Ik zal dit boek     zeker       misschien       zeker niet lezen dit schooljaar omdat ...
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LES 9: Over zinnen en zinsdelen   
Je herhaalt wat je al weet over zinnen en zinsdelen.

Erg vrolijk zien deze kinderen er niet bepaald uit. Ze zijn boos en komen op voor hun 
rechten! Op een bord of spandoek kun je natuurlijk geen lange zinnen schrijven. Toch kun 
je hun boodschappen begrijpen.

Schrijf enkele van hun eisen uit in een goede zin.

a 4 maanden vakantie!

 

b Meer zakgeld!  

 

c Snoep!

 

d 

e 

1
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Onderzoek wat in deze kinderrechten over het onderwerp wordt gezegd.2

Een zin bestaat uit één of meer woorden die één geheel vormen.
Bv. Kom!
 Komen jullie onmiddellijk naar ons feestje?
 Ze komen morgen.
Zinsdelen geven een antwoord op vragen als:
- Over wie of waarover wordt er iets gezegd in de zin?
- Wat doet het onderwerp of wat gebeurt ermee?
- Wat of hoe is of wordt het onderwerp?
- Aan wie …?
- Wanneer?
- Waar …?
- ...
Een zinsdeel kan uit één woord bestaan: Komen jullie onmiddellijk naar ons 
feestje?
Of uit een woordgroep: Komen jullie onmiddellijk naar ons feestje?

Ieder kind krijgt voldoende en gezond voedsel.

Goede ouders verzorgen hun kinderen.

Kinderen vragen een veilige buurt om te spelen.

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin zeggen wat het onder-
werp doet of wat ermee gebeurt? 

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin zeggen wat het onder-
werp doet of wat ermee gebeurt? 

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin zeggen wat het onder-
werp doet of wat ermee gebeurt? 

Rest van de zin: 

Rest van de zin: 

Rest van de zin: 

Onderwerp: 

Onderwerp: 

Onderwerp: 
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In een democratisch land is de mening van elk kind evenwaardig.

Zijn de rechten van het kind voor jou belangrijk?

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

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

Welke zinsdelen in de rest van  
de zin zeggen wat of hoe het 
onderwerp is of wordt? 

Welke zinsdelen in de rest van  
de zin zeggen wat of hoe het 
onderwerp is of wordt? 

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin geven een antwoord op 
de vraag: WAAR?

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin geven een antwoord op 
de vraag: VOOR WIE?

Onderwerp:

Onderwerp:

Rest van de zin: 

Rest van de zin: 

3 Schrijf het onderwerp in de juiste kolom. Gebruik de zinnen uit de vorige oefening.

Het onderwerp is een woord. Het onderwerp is een woordgroep.
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Het zinsdeel dat het antwoord geeft op de vraag ‘Over wie of waarover 
wordt er iets gezegd in de zin?’, noemen we het onderwerp.
Bv. Ik lees de zin.

Het antwoord op de vraag ‘Welke zinsdelen zeggen wat het onderwerp 
doet of wat ermee gebeurt?’ is:
- een werkwoord: slaapt, let op ... (bv. Rosa slaapt met haar hoofd op haar 

bank. Ze let niet goed op.)
 of
- twee werkwoorden: zal slapen, heeft geslapen ... (bv. Rosa heeft in de klas 

geslapen.)
 of
- een werkwoord en andere woorden die erbij horen: verontschuldigde zich, 

bracht in de war (bv. Liesje verontschuldigde zich bij de juf.)

Het antwoord op de vraag ‘Welke zinsdelen zeggen wat of hoe het 
onderwerp is of wordt?’ bestaat niet alleen uit werkwoorden.
Bv. Ik ben een knappe leerling. Later word ik beroemd.

Regels die beschrijven wat we wel of juist niet mogen doen:

Regels die beschrijven hoe we in de klas moeten of juist niet mogen zijn:

In onze klasregels hebben we duidelijk genoteerd wat we in de klas mogen of niet mogen 
doen. Sommige regels tonen hoe het in onze klas moet zijn. Probeer hieronder enkele 
klasregels volgens dat verschil te ordenen.

4



THEMA 1 :  J I J  EN  IK  •  LES  9 

THEMA 1 LES 9

20

In 1996 debuteerde Heide Boonen met Mijn vingers zijn niet lang genoeg. 
Het gaat over een meisje, Charlotte, dat de dood van haar moeder verwerkt. 

Het fragment hieronder komt uit Mijn vingers zijn niet lang genoeg. 
Enkele zinsdelen ontbreken. Vul de zinnen aan. 

Welke zinsdelen gebruikte Heide Boonen? Beluister het fragment of zoek het op in 
Mijn vingers zijn niet lang genoeg. 

5

6

5

                                                    liet de deken van haar schouders glijden.

 Over wie wordt iets gezegd?

 (= onderwerp)

Hij was te groot.

                                                    liep ze naar de piano.

 Hoe?

Ze draaide                                                    omhoog.

 Wat?

                                                    bekeek Charlotte                                                    . 

 Wanneer? Wat?

Ze leken gegroeid die nacht.

Even bleven haar vingers                                                     rusten.

 Waar?

Ze haalde                                                    adem.

 Hoe?

       

                                                    speelde ze haar lied.

 Hoe?

Het was een bijzondere nacht geweest.




