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les 4

Beestachti g!
Ik kan de sleutelwoorden gebruiken om informatie door te geven.

Lees deel 1 van de tekst.

Hallo, ik ben de kakapo!
Ja ja, de ka - ka - po, dat zeg je goed.
Heb je nog nooit van mij gehoord en heb jij mij nog nooit gezien?
Dat is niet zo gek, want ik ben een bedreigde diersoort. Het kan 
dat er op een dag géén kakapo’s meer op de wereld zijn, dat onze 
soort helemaal uitsterft.5

bedreigd loopt gevaar om te verdwijnen

uitsterven niet meer bestaan, bv. als er van een diersoort geen enkel dier 
meer over is

W

De kakapo is een bedreigde diersoort. 

a Leg uit aan je partner wat dat betekent. 

b Kennen jullie nog bedreigde dieren?

c Kijk naar de foto. Van welke vogel is de kakapo volgens jullie familie?

1

2
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Lees deel 2 van de tekst.

Waar en hoe leven we?
Samen met mijn familie leef ik in Nieuw-Zeeland. 
Wij, de kakapo’s, geel-groene papegaaiachtige vogels, 
hadden vroeger een goed leven. We smulden van 
 bessen en zaden en maakten een nest op de grond.

a Waar leeft de kakapo?

 In Australië
 In België
 In Brazilië
  In Nieuw-Zeeland

b Kijk naar de foto bij de tekst. Een pasgeboren kakapo is:

naakt
  donzig en grijs
 groen

c Kleur het nest van de kakapo.

d Kleur in de tekst:

wat de kakapo eet.

3

smullen
lekker eten

W

4

naakt
bloot, zonder haren

W
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Lees deel 2 van de tekst.

Waar en hoe leven we?
Samen met mijn familie leef ik in Nieuw-Zeeland. 
Wij, de kakapo’s, geel-groene papegaaiachtige vogels, 
hadden vroeger een goed leven. We smulden van 
 bessen en zaden en maakten een nest op de grond.

a Waar leeft de kakapo?

 In Australië
 In België
 In Brazilië
  In Nieuw-Zeeland

b Kijk naar de foto bij de tekst. Een pasgeboren kakapo is:

naakt
  donzig en grijs
 groen

c Kleur het nest van de kakapo.

d Kleur in de tekst:

wat de kakapo eet.

3

smullen
lekker eten

W

4

naakt
bloot, zonder haren

W

Lees deel 3 van de tekst.

Onze vijanden 

Vliegen kunnen we niet goed. Dat was toen geen probleem, er waren weinig vijanden.
Op een dag kwamen de eerste mensen met bootjes op ons eiland aan. Ze brachten

   honden, katten en ratten mee. Die waren
verlekkerd op ons. En ook de  mensen zelf 
peuzelen graag een geroosterde kakapo op (ook 
al vonden ze ons heel erg stinken). Onze groene 
veren gebruikten ze als versiering. De mensen 
kapten bossen en bomen en er kwamen akkers in 
de plaats. Het duurde niet lang of waren zo goed als 
geen kakapo’s meer over!

5

10

verlekkerd zijn op iets iets heel lekker vinden

oppeuzelen lekker opeten

de akker stuk land waar een boer bv. aardappelen of graan op laat groeien

W

Waarom zijn er bijna geen kakapo’s meer? Bespreek met je partner. 

Kleur in de tekst:

wie de kakapo opeet.

5

6

7
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Lees deel 4 van de tekst.

Een reddingsplan
We hebben één geluk:  mensen vinden ons schattige 
 dieren. Er kwam een reddingsplan en enkele mensen 
brachten ons naar een eiland zonder roofdieren.
Daar leven we vandaag met bijna 150 kakapo’s samen. 
HONDERDVIJFTIG! Dat is écht niet veel voor een vogel! 
Zo komt het dat wij een bedreigde diersoort zijn.

5

Meer lezen? 
Dieren in nood, Liesbeth Van Bogaert, 
Talentbib 3

3Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Dieren in nood | Liesbeth Van Bogaert

Dieren in nood

Hi, ik ben de kakapo!
Ken je me niet? Dat is niet zo gek, want ik 
ben een bedreigde diersoort. 
Er zijn nog meer dieren waarmee het niet 
goed gaat. Ik stel ze aan je voor. 

In dit boek reis je de wereld rond op zoek 
naar dieren in gevaar. Zo leer je de bonobo 
kennen, de brilslang en de zebrahaai. Weet 
jij wat een doejong is? Of een harpij of een 
klapperdief? Gekke namen, niet? Eén ding 
hebben al deze dieren gemeen: er zijn 
er niet veel meer van over. Maar samen 
kunnen we ze nog redden! Lees je mee?

Dieren in nood
Liesbeth Van Bogaert | Veerle Hildebrandt

NF-cover-200x200.indd   10,12 25/10/17   16:41

Voor de kakapo’s kwam een reddingsplan.

a Leg het reddingsplan uit aan je partner. 

b Waar wonen de laatste 150 kakapo’s?

c Kleur in de tekst:

   waarom er een reddingsplan voor de kakapo kwam.

Hoe onthoud ik iets als ik veel informati e krijg?
Dat doe je door notities te nemen tijdens het luisteren.

Enkele tips:

> Noteer enkele hoofdzaken.
> Noteer sleutelwoorden, geen volzinnen.
> Noteer enkel betrouwbare en correcte informatie.

8

het roofdier
dier dat andere dieren eet

W

9
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Lees deel 4 van de tekst.

Een reddingsplan
We hebben één geluk:  mensen vinden ons schattige 
 dieren. Er kwam een reddingsplan en enkele mensen 
brachten ons naar een eiland zonder roofdieren.
Daar leven we vandaag met bijna 150 kakapo’s samen. 
HONDERDVIJFTIG! Dat is écht niet veel voor een vogel! 
Zo komt het dat wij een bedreigde diersoort zijn.

5

Meer lezen? 
Dieren in nood, Liesbeth Van Bogaert, 
Talentbib 3

3Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Dieren in nood | Liesbeth Van Bogaert

Dieren in nood

Hi, ik ben de kakapo!
Ken je me niet? Dat is niet zo gek, want ik 
ben een bedreigde diersoort. 
Er zijn nog meer dieren waarmee het niet 
goed gaat. Ik stel ze aan je voor. 

In dit boek reis je de wereld rond op zoek 
naar dieren in gevaar. Zo leer je de bonobo 
kennen, de brilslang en de zebrahaai. Weet 
jij wat een doejong is? Of een harpij of een 
klapperdief? Gekke namen, niet? Eén ding 
hebben al deze dieren gemeen: er zijn 
er niet veel meer van over. Maar samen 
kunnen we ze nog redden! Lees je mee?

Dieren in nood
Liesbeth Van Bogaert | Veerle Hildebrandt

NF-cover-200x200.indd   10,12 25/10/17   16:41

Voor de kakapo’s kwam een reddingsplan.

a Leg het reddingsplan uit aan je partner. 

b Waar wonen de laatste 150 kakapo’s?

c Kleur in de tekst:

   waarom er een reddingsplan voor de kakapo kwam.

Hoe onthoud ik iets als ik veel informati e krijg?
Dat doe je door notities te nemen tijdens het luisteren.

Enkele tips:

> Noteer enkele hoofdzaken.
> Noteer sleutelwoorden, geen volzinnen.
> Noteer enkel betrouwbare en correcte informatie.

8

het roofdier
dier dat andere dieren eet

W

9

Neem het blad.

a Lees de tekst.

b Kleur in jullie tekst:

de sleutelwoorden.

Hoe vind ik de sleutelwoorden in de tekst?

 Kleur hoe het dier heet.
  Kleur of het een insect, zoogdier, vogel, vis, 

reptiel of kreeftachtige is.
 Kleur waar het dier woont.
 Kleur wat het dier eet.
 Kleur of het dier alleen leeft of in groep.
 Kleur iets over de jongen van het dier.
 Kleur iets bijzonders over het dier.

het sleutelwoord
belangrijkste woord
uit een zin of een
stukje tekst

W

c Vul het vriendenboek van het dier in. Omcirkel het juiste antwoord.
Wat jullie niet weten, geven jullie een ?.

Teken mij

De naam van het dier is:  .
Het is een: 
insect / zoogdier / vogel / vis / reptiel / kreeftachtige.

Het dier woont  .

Het dier leeft alleen / in groep.

Het dier eet  .

Het vrouwtje legt wel / geen eieren.

Het dier zorgt wel / niet voor zijn jongen, want 

 .

Het dier is bijzonder, omdat 

 .

Ik vind het dier , want 

 .

10



Zit samen met een ander duo.

a Vertel het andere duo over jullie dier. Gebruik jullie sleutelwoorden.

b Luister naar het andere duo. Vul tegelijk het vriendenboek van hun dier in. 
Schrijf de antwoorden op in sleutelwoorden.

De naam van het dier is:  .

Het is een (vogel, vis, reptiel ...):  .

Het dier woont  .

Het dier leeft alleen / in groep.

Het dier eet  .

Het vrouwtje legt wel / geen eieren.

Het dier zorgt wel / niet voor zijn jongen, want  .

Het dier is bijzonder, omdat  .

c Zit samen met nog een ander duo. Vul ook het vriendenboek van hun dier in.

De naam van het dier is:  .

Het is een (vogel, vis, reptiel ...):  .

Het dier woont  .

Het dier leeft alleen / in groep.

Het dier eet  .

Het vrouwtje legt wel / geen eieren.

Het dier zorgt wel / niet voor zijn jongen, want  .

Het dier is bijzonder, omdat  .

11
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Welk dier is het? Los de puzzel op. 

1 2 3

Mijn drollen zijn vierkant. Ik heb eerst strepen en 
krijg later vlekken.

Ik eet graag een luiaard.

4 5 6

Ik klim in bomen om bij 
kokosnoten te komen.

Mijn lange haren hangen 
soms tot op de grond.

Ik ben uit een pop gekomen.

7 8 9

Ik ben een vogel, maar ik kan 
niet goed vliegen.

Ik kan dingen grijpen met 
mijn handen.

Ik ben een koe, maar ik leef 
in zee.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12
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Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de sleutelwoorden in de tekst aanduiden. 

Ik kon vertellen over het dier door de gekleurde sleutelwoorden  
te gebruiken.

Ik kon de informatie van een ander duo kort opschrijven. 

Ik kwam samen met mijn partner meer te weten over een aantal  
bijzondere dieren.

13
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les 5

39Thema 2 - les 5

Wie is Erikje?
Ik kan vertellen wat de personages in het verhaal met elkaar te maken hebben.

Luister naar de tekst over de hyena’s.

Beantwoord de vragen.

a Wie zou het hoofdpersonage van dit verhaal zijn? 

 Boris
 Erikje
 Frankie
 Kenny
 Sammie

b Welke tekening hoort bij wie? Zet het juiste cijfer bij de naam van elke broer.

 Boris

 Frankie

 Kenny

 Sammie

c Het verhaal springt vooruit in de tijd. Welke zin vertelt je dat?

 De zon scheen en er stond een licht briesje.
 Frankie keek zijn jongere broer woedend aan.
  Een half uur later hadden ze hun keuze gemaakt en zetten ze 

de achtervolging in.

d Hoeveel kinderen heeft mama hyena?

1

2

2

3 4

1

het briesje
zacht windje

W
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Lees het vervolg van het verhaal.

Erikje vond het reuzespannend. Dolgelukkig holde hij achter de rest aan. Maar na tien 
minuten lag hij al een fl ink stuk achterop. Hoe hard hij ook probeerde, hij kon zijn broers 
niet bijbenen. Nog een half uur later was hij ze uit het zicht verloren.
Toen hij hen uiteindelijk terugvond – hij had een prima neus zodat hij hen kon opsporen – 
hadden ze de antilope al bijna op.  Gelukkig had Boris een paar lekkere brokken voor hem 
 opzij gelegd. Hij was niet alleen de meest luie, maar ook de liefste broer.
Hijgend en puff end liet Erikje zich naast hen in het gras neerzakken.
“Ik snap het niet”, zei hij. “Ik kon jullie niet bijhouden. Hoe komt dat?”
Geen van zijn broers reageerde. Ze hadden het allemaal opeens ontzettend druk met eten. 
Of met vliegen wegjagen of zich uitgebreid achter hun oren te krabben. Zelfs Boris lag 
voor een keer niet te luieren en pulkte met een stokje de restjes van tussen zijn tanden.

Erikje keek naar zijn poten. Die waren  even lang als die van zijn broers, dus daaraan kon het 
alvast niet liggen. Ze waren  stevig en  sterk. En  roze. Tja. Erikje had roze poten. Dat had hij 
altijd mooi gevonden, veel mooier dan de poten van de rest. Hij was er stiekem trots op 
geweest. Maar nu vond hij ze maar niets.
Roze poten. Wie wilde er nu roze poten? 
“Zou het door de kleur komen?” vroeg hij aan Kenny, die vlak naast hem lag.
Kenny verslikte zich in een stukje vlees. “Euh ... geen idee”, zei hij. “Misschien wel.”
“Vast wel”, zei Sammie. “Roze loopt gewoon niet zo lekker. Is het niet, Frankie?” Hij gaf zijn 
broer een por in zijn zij.
“Tuurlijk”, antwoordde die, zonder van zijn eten op te kijken.
“Ach”, zuchtte Boris. “Trek het je niet aan. Je hebt wél de mooiste kleur.”
“Dat is waar”, zei Erikje. Maar hij wist niet zeker of hij daar blij om 
moest zijn. Voor het eerst in zijn leven had hij het gevoel dat 
hij niet helemaal op zijn plek was. Dat hij er niet bij hoorde.
Op de weg terug naar huis was het wonderlijk stil.
Toen moeder hem laat die avond in bed stopte, stelde hij 
haar de vraag die al de hele dag op zijn lippen brandde.
 “Moeder, waarom ben ik anders dan mijn broers?”
Moeder zei niet meteen iets. Ze keek de kamer rond, alsof ze 
op zoek was naar iets. Ten slotte zuchtte ze diep. Maar ze antwoordde 
niet.

5

10

15

20

25

30

. Je hebt wél de mooiste kleur.”
“Dat is waar”, zei Erikje. Maar hij wist niet zeker of hij daar blij om 
moest zijn. Voor het eerst in zijn leven had hij het gevoel dat 
hij niet helemaal op zijn plek was. Dat hij er niet bij hoorde.

Moeder zei niet meteen iets. Ze keek de kamer rond, alsof ze 
op zoek was naar iets. Ten slotte zuchtte ze diep. Maar ze antwoordde 

bijbenen bijhouden

(iemand) opsporen (iemand) zoeken en ook vinden

pulken peuteren

zich verslikken je eten verkeerd doorslikken, waardoor het in je luchtpijp komt

het je niet aantrekken je er niet druk over maken

wonderlijk vreemd

W

3
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Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie is het hoofdpersonage?

 Boris
  Erikje
 Frankie
 Kenny
 Sammie

b Erikje kan zijn broers niet bijhouden. Hij vindt hen toch terug. Hoe doet hij dat?

 Hij volgt hun voetsporen in het zand.
  Hij volgt hun geurspoor.
 Hij klimt in een boom zodat hij ze kan zien.
 Hij heeft heel veel geluk.

c Wat zijn de broers aan het doen als Erikje hen terugvindt?

 Ze doen een dutje.
 Ze zijn op jacht.
  Ze eten een antilope.
 Ze eten brokjes.

Lees de gele zin in de tekst.

a Over wie gaat de zin?

  Boris 
 Frankie
 Kenny
 Sammie

b Kleur in de tekst:

wat hij doet voor Erikje.

a Kleur in de tekst:

drie woorden die iets zeggen over de pootjes van Erikje.

b Hoe zien de poten van een hyena eruit? Schrijf het op in twee woorden.

   

4

5

6
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a Kleur in de tekst:

de vraag die Erikje zichzelf de hele dag stelt.

b Waarom geven zijn moeder en broers geen antwoord op die vraag?

 Ze weten het antwoord niet.
  Ze durven het niet te zeggen.
 Ze horen de vraag niet.
 Ze vinden de vraag onbelangrijk.

Lees het vervolg van het verhaal.

Dagen aan een stuk bleef Erikje moeder bestoken met vragen.
Waarom had hij  roze poten en  zijn broers niet?
Waarom konden alle andere hyena’s veel sneller en veel meer eten dan hij? (Alle andere hyena’s, 
en dus niet alleen Kenny. Want iedereen wist dat Kenny echt ontzettend veel kon eten!)
Waarom maakte hij zelf zo’n vreemd knorrend geluid? Terwijl zijn broers zo mooi konden 
blaff en, janken en lachen.
Waarom  krulde zijn staartje en dat  van de anderen niet?
Erikje stelde steeds meer en steeds andere vragen. Hij was onvermoeibaar.
Moeder kreeg er stilaan een punthoofd van. Maar ze gaf niet toe. 
Ze hield haar lippen stijf op elkaar en vertelde hem niets. 

Hoe kon ze ook?
Twee lange jaren aan een stuk had ze haar uiterste best gedaan om ervoor 
te zorgen dat Erikje niets te weten zou komen. Dat hij zich goed zou voelen in 
hun gezellige gezin, met zijn vier grote broers. Die hielden meer van hem dan 
moeder ooit voor mogelijk had gehouden. Ze had haar kinderen op het 
hart gedrukt Erikje nooit te vertellen dat hij niet hun echte broertje was.

5

10

15

 om ervoor 
te zorgen dat Erikje niets te weten zou komen. Dat hij zich goed zou voelen in 
hun gezellige gezin, met zijn vier grote broers. Die hielden meer van hem dan 

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be. 3

Erikje | Tine M
ortier

Erikje
Tine Mortier | Hildebrandt

Erikje woont met zijn vier oudere broers op 
de savanne. De hyena’s mogen voor het eerst 
samen op jacht. Maar dan merkt Erikje dat er 
wat mis is. Hij kan niet zo snel lopen als zijn 
broers, kan veel minder eten en maakt een 
vreemd, knorrend geluid. Misschien ligt het 
aan zijn roze poten? Aan zijn krullende staartje? 
Wat is er aan de hand met Erikje?

CVR_TALENT_LJ3_4,4mm.indd   6 26/10/17   12:52

Meer lezen? 
Erikje, Tine Mortier, Talentbib 3

iemand bestoken met vragen iemand snel achter elkaar heel veel vragen stellen

onvermoeibaar zonder moe te worden

er een punthoofd van krijgen er niet meer tegen kunnen; er gek van worden

je lippen stijf op elkaar houden niets zeggen

je uiterste best doen heel erg je best doen

W

7

8
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Beantwoord de vragen.

a Wat voor dier is Erikje volgens jou?

b Waarom denk je dat? Schrijf het in een paar woorden op.

In de tekst staat hoe Erikje en zijn broers eruitzien.

a Kleur in de tekst:

alle woorden die vertellen hoe Erikjes broers eruitzien.

alle woorden die vertellen hoe Erikje eruitziet.

b Vul de tabel in.

Zijn broers Erikje

poten

eten

geluid

staart

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon bepalen wie het hoofdpersonage uit het verhaal is.

Ik kon vertellen wat de personages in de tekst met elkaar te maken hebben.

Ik kon samen met mijn groepje de vragen van de juf/meester beantwoorden.

9

10

geen roze poten

11
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les 7

De zoekplaat
Ik kan zelfstandige naamwoorden en lidwoorden aanduiden.
Ik kan enkelvoud en meervoud herkennen.

Wat is een zelfstandig naamwoord?
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam 
geven aan personen, dingen, planten en dieren:

> personen  papa, directeur, Carlos, juf, Anna ...
> dingen  kast, lijm, deur, schaar ...
> planten  cactus, eik, roos ...
> dieren  hond, schaap, dinosaurus ...

boom

Kijk naar de tekening. Schrijf zelfstandige naamwoorden op.
Zet het lidwoord ervoor.

  

  

  

  

1

de ballon
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Wat is een lidwoord?
Dat is gemakkelijk! Er zijn maar drie lidwoorden: de, het en een.

Lidwoorden staan altijd bij een zelfstandig naamwoord: de grap, het bezoek, een plons.
Het lidwoord een kun je bij alle zelfstandige naamwoorden gebruiken.
Dat lukt niet altijd voor het en de.

Is Nederlands niet je moedertaal?
Dan vind je dit vast erg moeilijk.
Enkele tips?
> Een kan altijd!
> Als je gokt, gok dan op het lidwoord de (er zijn heel wat meer de-woorden).

Kleur: 

de zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud staan.

de zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan.

Let op: Niet alle woorden zijn zelfstandige naamwoorden.

de

bladeren

struiken

hethaas

 kinderen

wandelen

merel

straten

vos

lezen wolk

 tafels

hand

bos

Wat betekenen enkelvoud en meervoud?
Aan zelfstandige naamwoorden kun je horen en zien of het om eentje (enkelvoud) gaat of 
om meer (meervoud).

Bv. enkelvoud meervoud

boom  bomen
 bed  bedden
 meisje  meisjes

2



a Kleur in de tekst:

de zelfstandige naamwoorden.

de lidwoorden.

Marit maakt  een  reis. 

Ze wil graag  een  doejong zien.

Ze neemt  het  vliegtuig naar  Egypte. 

Daar gaat ze naar  het  strand.

Ze zet  een  duikbril op en gaat  het  water in.

Op  de  bodem groeit  zeegras.

Dat is wat  doejongs eten.

b Welke zelfstandige naamwoorden in de tekst zijn eigennamen? Omcirkel ze.

Wat is een eigennaam?
Hoe heet jij?

We hebben allemaal een eigen naam.
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms een eigen naam.
Die eigennamen schrijven we ook met een hoofdletter.

Bv. Mijn hond heet Bas.
 Die mannetjes zijn van Playmobil.
 Ik woon in de stad Brussel.

Eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden.

Noor? Finn!

Vul het vriendenboekje in. Gebruik steeds een eigennaam.

 Ik heet: 

 Mijn vader en moeder heten: 

 Mijn broer(s) en/of zus(sen) heten: 

 Mijn huisdier heet: 

 Mijn school heet: 

 De club waar ik lid van ben heet: 

 Mijn broer(s) en/of zus(sen) heten: 

3

4
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Lees opnieuw het verhaal van Marit bij oefening 3a.

a Maak het verhaal van Marit af.

b Kleur in jouw vervolgverhaal:

de zelfstandige naamwoorden.

de lidwoorden.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon zelfstandige naamwoorden in een zin aanduiden.

Ik kon lidwoorden schrijven bij zelfstandige naamwoorden.

Ik kon enkelvoud en meervoud herkennen.

Ik schreef eigennamen met een hoofdletter.

5

6
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les 10

Beestenboel
Ik kan vragen over een zelfverzonnen fabeldier beantwoorden.

Welke fabeldieren zijn getekend? 
Lees de beschrijvingen. Zet het juiste nummer bij de tekening.

1 het fabeldier
dier dat alleen bestaat 
in verhalen, het lijkt 
vaak op twee dieren 
die echt bestaan

W

 Centaur  
Ik heb het bovenlichaam en 

het hoofd van een mens. Ik heb 
het lijf van een paard. Ik kan 
goed schieten met pijl en boog

1  Cerberus  
Ik ben heel eng. Ik heb het

lijf en de drie koppen van een 
hond. Mijn staart lijkt op een 
slang. Op mijn rug zitten een 
heleboel slangenkoppen.

2

 Hippocampus  
Ik heb het hoofd en de 

voorbenen van een paard. Ik 
heb het lichaam en de staart van 
een vis.

3

 Griffioen  
Ik heb het lijf van een 

leeuw. Ik heb de kop en de 
vleugels van een arend.

4

 Hippogrief  
Ik heb de kop, de vleugels 

en de klauwen van een arend. Ik 
heb het lijf en de achterbenen 
van een paard.

5
 Mier-leeuw  
Ik ben heel klein. Ik heb het 

lichaam van een mier. Ik heb de 
kop van een leeuw.

6



49Thema 2 - les 10

Beestenboel
Ik kan vragen over een zelfverzonnen fabeldier beantwoorden.

Welke fabeldieren zijn getekend? 
Lees de beschrijvingen. Zet het juiste nummer bij de tekening.

1 het fabeldier
dier dat alleen bestaat 
in verhalen, het lijkt
vaak op twee dieren 
die echt bestaan

W

 Centaur
Ik heb het bovenlichaam en 

het hoofd van een mens. Ik heb 
het lijf van een paard. Ik kan 
goed schieten met pijl en boog

1  Cerberus
Ik ben heel eng. Ik heb het

lijf en de drie koppen van een 
hond. Mijn staart lijkt op een 
slang. Op mijn rug zitten een 
heleboel slangenkoppen.

2

 Hippocampus
Ik heb het hoofd en de 

voorbenen van een paard. Ik 
heb het lichaam en de staart van 
een vis.

3

 Griffi  oen
Ik heb het lijf van een 

leeuw. Ik heb de kop en de 
vleugels van een arend.

4

 Hippogrief
Ik heb de kop, de vleugels 

en de klauwen van een arend. Ik 
heb het lijf en de achterbenen 
van een paard.

5
 Mier-leeuw
Ik ben heel klein. Ik heb het 

lichaam van een mier. Ik heb de 
kop van een leeuw.

6

Kies samen een fabeldier.

Beantwoord de vragen met volledige zinnen. 

a Hoe heet het dier?

b Hoe groot is het dier?

c Welke kleur(en) heeft het dier?

d Hoe ziet de huid van het dier eruit? Heeft het een vacht, veren, schubben ... ?

2

Een ander dier
met de kop van

een 

en het lijf van

een .

3

de vacht
haren van een dier

W
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e Hoeveel poten heeft het dier?

f Heeft het dier vleugels, vinnen, voelsprieten ... ?

g Hoe ziet de snavel of de bek van het dier eruit?

Vertel meer over het dier.

a Waar leeft het dier? 

b Wat eet het dier?

c Is het dier gevaarlijk voor de mens? Waarom (niet)?

d Wie zijn de vijanden van het dier?

4

Schrijftips:

 We vertellen of het dier op het 
land leeft of in het water.

 We vertellen of het dier in het 
bos, de woestijn, de bergen, op 
de vlakte ... leeft.

 We vertellen of het dier alleen of 
in een kleine/grote groep leeft.
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e Hoeveel poten heeft het dier?

f Heeft het dier vleugels, vinnen, voelsprieten ... ?

g Hoe ziet de snavel of de bek van het dier eruit?

Vertel meer over het dier.

a Waar leeft het dier? 

b Wat eet het dier?

c Is het dier gevaarlijk voor de mens? Waarom (niet)?

d Wie zijn de vijanden van het dier?

4

Schrijftips:

 We vertellen of het dier op het 
land leeft of in het water.

 We vertellen of het dier in het 
bos, de woestijn, de bergen, op 
de vlakte ... leeft.

 We vertellen of het dier alleen of 
in een kleine/grote groep leeft.

e Schrijf wat je weet over de jongen van het dier.

Kijk jullie antwoorden na. 

Waar let ik op? 

 We geven genoeg informatie.
 Onze antwoorden zijn geschreven in goede zinnen.
 Onze zinnen beginnen met een hoofdletter.

Punten, komma’s en andere leestekens staan op de 
juiste plaats.

Zoek een andere groep die klaar is.

a Lees jullie antwoorden aan elkaar voor.

b Vertel de andere groep wat je vindt van hun tekst. Wat was goed en wat kan beter? 

We geven jullie zinnen

De beschrijving van jullie dier verdient

De informatie die jullie gaven over jullie dier verdient

5

6

Schrijftips:

 We vertellen of de jongen levend 
geboren worden of uit een ei komen.

 We vertellen hoeveel jongen er tegelijk 
worden geboren.

 We vertellen of de ouders voor de 
jongen zorgen.

 We vertellen wat de jongen eten.
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c Wat vond de andere groep van jullie tekst? Kleur het aantal sterren.

We kregen voor onze zinnen

Voor de beschrijving van ons dier verdienden we 

Met de informatie die we gaven over ons dier verdienden we

d Welke antwoorden konden beter? Verbeter ze.

Wat doe ik na het schrijven van een tekst?
Ik lees mijn tekst na. Kan ik het vlot lezen?

Ja? Nee?

Prima! Kijk waar het haperde en verbeter waar nodig.

Je kunt je tekst ook door iemand anders laten nalezen.
Die kan je dan vertellen wat hij of zij niet goed begreep.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon vragen beantwoorden met goede, duidelijke zinnen.

Ik kon die zinnen juist en verzorgd opschrijven.

Ik kon vertellen wat ik goed vond aan de tekst van een ander. En ook wat er 
beter kon.

Ik zocht mee met mijn groepje naar goede antwoorden op de vragen.

Ik gebruikte de tips van anderen om mijn antwoorden nog beter te maken.

Ik werkte goed samen met mijn groepje.

7
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les 11

Mijn ontmoeting met een ...
Ik kan een verslag schrijven over een ontmoeting met een dier.

Stel je voor dat je het fabeldier uit de vorige les tegenkomt. 
Bedenk hoe die ontmoeting verloopt. Beantwoord de vragen met 
goede zinnen.

a Wat was je aan het doen toen je het dier tegenkwam?

 

 

b Waar deed je dat? 
Tip: Je deed dat op de plek waar het dier leeft.

 

 

c Toen zag je het dier. Wat was het dier aan het doen?

 

 

d Wat deed het dier toen het jou zag?  
Tip: Is het dier gevaarlijk voor mensen?

 

 

 

e Wat deed jij toen je het dier zag? 

 

 

 

 

1

het verslag
wat je opschrijft over
wat er gebeurd is

de ontmoeting
iemand tegenkomen

W
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Bedenk een titel voor je verslag.

Herlees en werk af.

a Lees de antwoorden hardop met je juf of meester. 
Kijk de antwoorden na.

Waar let ik op? 

 Ik geef genoeg informatie.
 Mijn antwoorden zijn geschreven in goede zinnen.
 Mijn zinnen beginnen met een hoofdletter.

Punten, komma’s en andere leestekens staan op de 
juiste plaats.

b Pas je antwoorden aan als dat nodig is.

c Schrijf je antwoorden onder elkaar over op het blad.
Je hebt nu een verslag over je ontmoeting met het dier geschreven!

d Maak een tekening bij het verslag.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een verslag schrijven over een ontmoeting met een fabeldier.

Ik gebruikte de informatie die ik had verzameld in mijn verslag.

Ik paste de tekst van mijn verslag aan om het beter te maken.

2

3

4
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les 13

Klein maar fi jn
Ik weet wat verkleinwoorden zijn.
Ik kan verkleinwoorden gebruiken. 

Wat is een verkleinwoord en hoe schrijf ik het?
Verkleinwoorden gebruik je om: 

> iets kleins aan te duiden.

> iets liefs aan te duiden.

> te zeggen dat iets niet zo belangrijk is.

> te zeggen dat je iets of iemand niet leuk vindt.

Verkleinwoorden eindigen altijd op je, pje, tje of etje. Bij etje gebeurt er iets bijzonders en 
verdubbelt bijna altijd de laatste medeklinker. Dan pas komt etje erachter.

Bv. maat  maatje
 boom  boompje

 baan  baantje
 kam  kammetje

Stop daar eens 
mee, ventje!

Ik plant een 
boompje.

Het was een 
ongelukje!

Mijn juf is 
een schatje!

Kijk naar de afbeeldingen. Schrijf op wat je ziet. Gebruik een verkleinwoord als dat past.

ijsbeertje

1
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Waarom gebruik je een verkleinwoord? Kruis het juiste antwoord aan.

a

c

b
Zo zo, meneertje, u 

weet toch dat u hier niet 
mag parkeren?

d
Ik maakte  
een grapje.

a Ik zie een katje. Ik wil vertellen dat:

 de kat schattig is.
 de kat klein is.
 de kat niet zo belangrijk is.
 ik de kat niet leuk vind.

b De agent gebruikt ‘meneertje’, omdat:

 hij de man schattig vindt.
 de man heel klein is.
 hij het niet belangrijk vindt dat de man fout parkeert.
 hij het niet leuk vindt dat de man fout parkeert.

c Daar fladdert een vlindertje. Ik wil vertellen dat:

 de vlinder schattig is.
 de vlinder klein is.
 ik de vlinder niet belangrijk vind.
 ik de vlinder niet leuk vind.

d Het meisje gebruikt het woord ‘grapje’, omdat ze wil zeggen dat:

 de grap schattig is.
 de grap klein is.
 de grap niet zo belangrijk is.
 ze de grap niet leuk vindt.

2
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Welk woord hoort bij de tekening? Verbind. 

ongeluk ongelukje vis visje brief briefj e

a Maak de rijmpjes af.

Mijn lieve katje

zit rustig in zijn  .

Het muisje

woont in een  .

De boer draait aan zijn stuurtje

en rijdt de tractor in het  .

b Nu jij! Maak zelf een rijmpje met een verkleinwoord.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon vertellen wat een verkleinwoord is.

Ik kon vertellen wanneer je een verkleinwoord gebruikt.

Ik kon een verkleinwoord gebruiken.

3

4

55
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les 18

Wonderlijke woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken. 

Wat is hetzelfde? Wat is het tegengestelde?
Soms betekenen woorden 
ongeveer hetzelfde. 
Bv. knap en mooi 

Soms betekenen woorden 
het tegengestelde. 
Bv. dik en dun

Geef de woorden die hetzelfde betekenen dezelfde kleur.

 het briesje

 vreemd

 peuteren

 zwijgen

 het windje

 je lippen stijf op elkaar houden

 wonderlijk

 pulken

Verbind de woorden of uitdrukkingen met hun tegengestelde. 

 vertellen

 doodgewoon

 naakt

 de prooi

1 aangekleed

2 het roofdier

3 je lippen stijf op 
elkaar houden

4 wonderlijk

1

2
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Schrijf het juiste woord onder de tekening. Kies uit:

oppeuzelen – pulken – de vacht

Welke vacht hoort bij welk dier?

a Schrijf de naam van het dier onder de juiste vacht. Kies uit:

de giraf – de hyena – het luipaard – de tijger – de ijsbeer – de zebra

b Kleur:

de namen van alle dieren die roofdieren zijn.

3

4
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Lees het verslag.

a Welke woorden ontbreken? 
Vul het juiste woord in. Kies uit:

bedreigde – op te sporen – 
roofdier – uiterste best – vacht

We lopen al drie dagen door het regenwoud. 

We doen ons  om het dier te vinden, maar het is een 

 diersoort: er zijn er nog maar weinig van. Toch lukt het ons er één 

 . We zien het  maar heel even: zijn oranje 

 met zwarte strepen. Dan verdwijnt het grote dier weer in het bos.

b Met welk dier heeft de schrijver van het verslag een ontmoeting?

De schrijver heeft een ontmoeting met een  .

Wanneer deed jij je uiterste best? Schrijf een kort verslag.

Maak een zin met de twee woorden op de kaartjes.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken.

Ik kon van woorden het tegenstelde woord geven.

Ik begreep dat woorden soms hetzelfde betekenen.

5

6

7

8




