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43Thema 2 - les 3

les 3

Wilbur op de boerderij
Ik kan vragen over het verhaal beantwoorden.
Ik kan aan de hand van de informatie uit de tekst een dagplanning opstellen.

Lees het vervolg op het verhaal dat je juf of meester voorlas.

Wilbur werd te groot om nog bij Veerle te blijven. Ze moest hem verkopen aan haar oom Adriaan 
Hartsuiker, die een boerderij heeft. Gelukkig mocht ze hem steeds bezoeken.Hartsuiker, die een boerderij heeft. Gelukkig mocht ze hem steeds bezoeken.Hartsuiker, die een boerderij heeft. Gelukkig mocht ze hem steeds bezoeken.Hartsuiker, die een boerderij heeft. Gelukkig mocht ze hem steeds bezoeken.

De volgende dag was regenachtig en donker.
 De regen stuurde Wilburs plannen in de war. Hij had die dag naar buiten willen gaan om een 
nieuwe kuil te graven in zijn buitenhok op de boerderij van Adriaan Hartsuiker. En hij had nog 
meer plannen. Dit waren zo ongeveer zijn plannen voor de dag:
Ontbijt om halfzeven. Afgeroomde melk, broodkorsten, tarwevlokken, stukjes krentenbol, 
pannenkoeken waaraan druppels stroop kleefden, aardappelschillen, een restje vanillevla met 
rozijnen, en wat versnipperde tarwehalmen. 
Van zeven tot acht wilde Wilbur met Tommel gaan praten, de rat 
die onder zijn trog woonde.  Met Tommel praten was niet het 
 interessantste dat je kon doen, maar het was beter dan niets.
Van acht tot negen was Wilbur van plan buiten in de zon een dutje te 
doen.
Van negen tot elf wilde hij een kuil graven, of een sleuf.  Misschien 
 vond hij onder de grond iets lekkers om te eten.
Van elf tot twaalf was hij van plan stil te staan en te kijken naar vliegen 
op de planken, naar bijen in de klaver en naar zwaluwen in de lucht.
Twaalf uur – lunchtijd. Tarwe, warm water, appelschillen, vleesjus, 
wortelschraapsel, vleesafval, maïspap van een paar dagen geleden, 
en het papier dat om een stuk kaas had gezeten. Om één uur zou de 
lunch voorbij zijn.
Van een tot twee was Wilbur van plan te slapen.
Van twee tot drie was hij van plan aan jeukende plekjes te krabben 
door langs de omheining te schuren.
Van drie tot vier was hij van plan doodstil te blijven staan en erover na 
te denken hoe het was om te leven, en op Veerle te wachten.
Om vier uur zou zijn avondmaal komen. Afgeroomde melk, droogvoer, 
een overgebleven boterham uit het lunchtrommeltje van boerenzoon 
Gijs, pruimenschillen, een stukje van dit, een beetje van dat, gebakken 
aardappelen, gemorste jam, nog wat meer van dit, nog wat meer van 
dat en een stuk gebakken appel.
Wilbur was de vorige avond in slaap gevallen terwijl hij nadacht over 
deze plannen. Toen hij om zes uur wakker werd en de regen zag, vond 
hij het bijna ondraaglijk.

W
de krentenbol
koffi  ekoek met rozijnen

de klaver

de zwaluw

de vleesjus
vleessaus

ondraaglijk
iets dat zo vervelend is dat 
je het niet kunt volhouden
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44 Thema 2 - les 3

Schrijf de betekenis van het woord trog (r. 9). 
Tip: probeer de betekenis te achterhalen zonder woordenboek.

W
de trog  

Kruis aan. waar niet waar staat niet  
     in de tekst

1 Wilbur heeft een plan gemaakt voor de hele week.  

2 Wilbur woont op de boerderij van de familie Hartsuiker.  

3 Veerle komt Wilbur elke zondag bezoeken.    

a Onderstreep de fout in de zin. 

b Schrijf de zin opnieuw en verbeter de fout.

1 Adriaan Hartsuiker heeft een  dochter.

2 Wilbur doet graag een dutje in de  regen.

3 Wilbur was de vorige  middag in slaap gevallen, terwijl hij nadacht over deze plannen.

Kleur in de tekst de zin die zegt: 

wat Wilburs plannen in de war bracht.

waarom Wilbur een kuil wil graven.

dat Wilbur Tommel niet zo interessant vindt.
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Wilbur maakt een planning voor zijn dag. Schrijf bij elk uur kort op wat Wilbur wil doen. 

Dagplanning voor een perfecte dag ...

 half zeven:  

 zeven uur:  

 acht uur:  

 negen uur:  

 elf uur:  

 twaalf uur:  

 één uur:  

 twee uur:  

 drie uur:  

 vier uur:  

6
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Lees het vervolg.Lees het vervolg.

“Nu heb ik zulke mooie plannen gemaakt, en dan moet het zo nodig regenen”, zei hij. Een 
tijdje bleef hij somber binnen staan. Toen liep hij naar de deur en keek naar buiten. Er sloegen 
regendruppels in zijn gezicht. Zijn buitenhok was koud en nat. In zijn trog stond een paar 
centimeter water. Tommel was nergens te zien.
“Ben je buiten, Tommel?” riep Wilbur. Er kwam geen antwoord. Plotseling voelde Wilbur zich 
eenzaam en alleen. “Het is altijd hetzelfde”, kreunde hij. “Ik ben klein, ik heb hier in de schuur niet 
één echte vriend, het gaat de hele ochtend en de hele middag regenen, en Veerle komt niet 
met zulk slecht weer. Het is toch niet waar!”  Wilbur huilde weer, voor de tweede keer in twee 
 dagen.

De hele dag zocht Wilbur naar een vriend om mee te spelen. Maar de meeste dieren wilden 
niet of hadden geen tijd.

De duisternis viel in.  Algauw waren er alleen nog schaduwen en de geluiden van de 
 herkauwende schapen, en nu en dan het rinkelen van een koeienketting boven zijn hoofd. Je 
kunt je voorstellen dat Wilbur verbaasd was toen er uit de duisternis een stemmetje klonk dat hij 
nog nooit had gehoord.
 “Wil je een vriend, Wilbur?” zei de zachte, lieve stem. “Ik wil je vriend wel zijn. Ik heb de hele dag 
naar je gekeken en ik vind je aardig.”
“Maar ik kan je niet zien”, zei Wilbur, terwijl hij overeind sprong. “Waar ben je? En wie ben je?”
“Ik ben hier vlak boven je”, zei de stem. “Ga maar slapen. Morgenochtend zie je me.”
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Meer lezen? 
Charlotte’s web, E.B. White, 
Talentbib 4

4

Dit verhaal gaat over het meisje 
Veerle, dat de dieren kan verstaan.

  Zij is dol op een biggetje 
  dat Wilbur heet.

Wilburs beste vriendin is Charlotte A. Cavatica, 
een beeldschone grote grijze spin, die bij hem in de 
schuur woont.
Ze hebben een heerlijk 
leven, samen met de andere 
dieren op de boerderij.

  Als Wilbur in gevaar is, bedenkt   
  Charlotte een heel slim plan dat ze 
  met de hulp van de rat Tommel ten   
  uitvoer brengt. Zou het hun lukken zijn  
  leven te redden? 

Het boek dat alle Amerikaanse kinderen hebben 
gelezen!
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Nummer de gebeurtenissen van het verhaal in de juiste volgorde.

Wilbur zoekt een vriend om mee te spelen.

Wilbur is droevig door de regen.

Wilbur hoort een stem in het donker.

Niemand wil Wilburs vriend zijn.
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Kleur in de tekst de zin die zegt:

dat Wilbur al eerder huilde.

hoe de stem van de geheimzinnige vriend klinkt.

welke geluiden Wilbur hoort als de duisternis valt.

a Wie praat er volgens jou in het donker? Waarom denk je dat?

b Maak een tekening van de mysterieuze vriend van Wilbur.

Lees het laatste deel van het verhaal expressief voor. 

a Zit samen met twee klasgenoten die klaar zijn.

b Verdeel de rollen: verteller, Wilbur en de stem.

c Bereid de tekst voor zodat je die vlot kunt voorlezen aan je klasgenoten.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik geef deze tekst  

Ik kon de betekenis van een woord afl eiden uit de tekst. 

Ik kon zinnen uit het verhaal beoordelen als waar of niet waar.  

Ik kon foute zinnen verbeteren.  

Ik kon de juiste informatie in de tekst aanduiden. 

Ik kon aan de hand van de informatie uit de tekst een dagplanning maken.  

Ik overlegde met mijn partner om samen tot een antwoord te komen.  
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les 4

Een dolle dag
Ik kan een dagplanning invullen voor een dier door de uitleg over dat dier goed 
te lezen.

a Lees de uitleg over de vier bijzondere dieren. 

De rode oeakari
Deze aap hangt het liefst de hele dag 
met zijn voeten aan een tak. Zo heeft 
hij de handen vrij om fruit te plukken. 
Hij eet ook graag insecten of zaden 
die hij op de grond zoekt.
De rode oeakari woont met zijn familie 
in het Zuid-Amerikaanse woud. Ze 
zoeken vlooien in elkaars vacht, vooral 
in de nek of op de poten.
Als de rode oeakari boos of bang is, 
wordt hij nog roder!
In het woud waar deze aap leeft, 
worden veel bomen gekapt. Daardoor 
wordt zijn leefgebied steeds kleiner. 
De rode oeakari is nu al zeldzaam, 
maar loopt gevaar binnenkort 
helemaal te verdwijnen.
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a Lees de uitleg over de vier bijzondere dieren. a Lees de uitleg over de vier bijzondere dieren. a Lees de uitleg over de vier bijzondere dieren. 

De walvishaai
De walvishaai is gek op zwemmen. 
Elke dag legt hij grote afstanden af. Je 
herkent hem aan zijn brede, platte kop 
met wel drieduizend kleine tanden.
De walvishaai komt in alle oceanen 
voor. Als hij honger heeft, zwemt hij 
met zijn bek open. Zo blijven er kleine 
vissen, pijlinktvissen en plankton
achter zijn tanden hangen. Het water 
stroomt weer weg door zijn kieuwen.
De walvishaai kan vijftien meter lang 
worden. Omdat hij zo groot is, heeft 
hij, behalve de orka, geen natuurlijke 
vijanden in het water. De mens is wel 
een grote vijand van de walvishaai: hij 
jaagt op hem voor het vlees, 
de vinnen en de huid.

1

5

10

15

W
de pijlinktvis

het plankton kleine plantjes en diertjes in zeeën en rivieren

de kieuw gaatje bij de kop van de vis, waardoor hij ademhaalt 

het leefgebied gebied waarin dieren leven, bv. het oerwoud of de woestijn

1
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De oostelijke franjeaap
Deze rustige aap leeft vooral in de 
toppen van bomen in Midden-Afrika 
waar hij bladeren eet.
Hij heeft een zwarte vacht, maar zijn 
wangen, baard, fl anken en de punt 
van zijn staart zijn wit.
Zonder duimen kan hij moeilijker 
dingen grijpen dan andere apen. Hij 
kan wel iets anders: als hij zijn armen 
en benen spreidt, kan hij zich tot 
vijftien meter naar beneden laten 
vallen om bij lagere takken te raken.
Er worden veel bossen gekapt 
waardoor het leefgebied van de 
franjeaap steeds kleiner wordt. Soms 
wordt er ook op hem gejaagd 
voor zijn mooie vacht.
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De geschulpte hamerhaai
Je kunt deze haai in verschillende 
zeeën en oceanen tegenkomen, 
zolang het water niet te koud is.
De geschulpte hamerhaai kan tot vier 
meter lang worden. Zijn gekke snuit 
lijkt op een hamer, vandaar zijn naam.
De hamerhaai leeft niet graag alleen. 
Ze zwemmen meestal in scholen van 
wel honderd haaien.
Op zijn menu staan kleine vissen, zoals 
sardines, haringen, pijlstaartroggen en 
kleine haaien.
De hamerhaai is een bedreigd dier. 
In sommige landen wordt er op hem 
gejaagd voor zijn vinnen waar ze soep 
van maken.
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W
de school (vissen) grote groep vissen

de fl ank de zijkant

b Schrijf de naam van het dier bij de juiste afbeelding. 
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a Kruis het dier aan waarvoor jullie een dagplanning maken. 

b Geef het dier een leuke naam die je gebruikt in de dagplanning.

Wij kiezen: 

Zijn/haar naam: 

Maak een dagplanning voor jullie dier.

a Lees de uitleg over jullie dier opnieuw. 
 Tip: markeer belangrijke woorden in de tekst.

b Maak een kladversie van jullie dagplanning. Je mag maximaal drie uren openlaten. 
 Tip: gebruik de planning van Wilbur (p. 45) als voorbeeld.

c Bespreek je dagplanning met een ander duo. 

STAP 1: Zoek een ander duo dat klaar is.

STAP 2: Iemand leest de planning van het andere duo hardop.

STAP 3: Wie luistert, geeft tips om de dagplanning te verbeteren.

Ik geef goede tips en kijk na:

  of de planning klopt met de uitleg die ik in oefening 1 kreeg 
over het dier.

 of de tekst duidelijk is en ik alles begrijp.
 of het dier verschillende dingen doet en niet steeds hetzelfde.

2
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d Schrijf de netversie van jullie dagplanning. Hou rekening met de tips die jullie kregen. 
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Maak een tekening van jullie dier.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de informatie die ik las gebruiken om de dagplanning van mijn dier in 
te vullen.

Ik kon anderen tips geven over hun dagplanning.  

Ik kon de tips van anderen gebruiken om mijn dagplanning te verbeteren.  

Ik besef dat dieren in nood komen door het gedrag van de mens.  

Ik werkte goed samen met mijn partner.  

4
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les 6

Nieuws van vroeger en nu
Ik kan zeggen of een werkwoord of zin in de tegenwoordige of in de verleden tijd staat.
Ik kan vaststellen of een werkwoord in de verleden tijd van klank verandert of niet.

Lees de taalweter.

Hoe herken ik een werkwoord?
> Werkwoorden zeggen wat iemand doet.

Bv. fietsen, lopen, koken, dansen ...

> Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
Bv. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen ...

> Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
Bv. zijn, worden, lijken, blijven ...

> Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.
Ze geven aan of iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Bv. Ik loop naar school.  Ik liep naar school.

> In een zin kunnen meerdere werkwoorden staan.
Bv. De jongen heeft zijn boek vergeten.

Is slapen ook geen 
werkwoord, juf?

Kleur in elke krantenkop:

het werkwoord.

Surfers ontmoeten magische walvissen
1

Mieren stelen voedsel van wespen
2

3 Man heeft wel tweehonderd vreemde 
plantensoorten in zijn tuin

Vuurtornado maakte gisteren tijdens 
onweer popcorn van maïsveld

5

4 Dubbele redding vorige week: neushoorn 
viel bovenop olifant in het water

1

2
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6
Witte haai sprong wel vijf meter hoog!

Goudzoekers vinden nepgoud in grot7

8
Tijd voor een wens! Morgennacht zie 
je misschien wel een vallende ster ...

Lees de informatiekaart van de mammoet en de reuzenschildpad.

m a m m o e t

DE MAMMOET

De mammoet leefde in Noord-

Europa, Azië en Noord-Amerika.

Op zijn lichaam stond haar om hem 

te beschermen tegen de koude.

Hij was een planteneter met grote 

slagtanden.
Een mammoet was wel vier meter 

hoog!

d
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mamm
oooo
e
t

m a m m o e t

r e u z e n s c h i l d p a d

DE REUZENSCHILDPAD
De reuzenschildpad leeft op de 
Galapagoseilanden.
Na zijn geboorte eet hij insecten, 
daarna enkel planten. 
Deze schildpad is beschermd.
Hij heeft een groene tot grijze kleur.Zijn nek en poten zijn erg lang.
Het mooie schild kan wel één meter lang worden!
Het mooie schild kan wel één meter lang worden!

r e u z e n s c h i l d p a dr e u z e n s c h i l d p a d

de reu
z
ee
nnn
s
childp

a
dd

a Welk dier is uitgestorven en welk dier is met uitsterven bedreigd?

Al uitgestorven:

Bijna uitgestorven:

b Waaraan merk je dat bij het lezen?

3
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Lees de taalweter.

Wat is de ti jd van een werkwoord?
Dat zie je aan de persoonsvorm. Heeft de spreker het over de tegenwoordige tijd (nu) of over 
de verleden tijd (vroeger)?

Tegenwoordige tijd Verleden tijd

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

Gisteren regende het.
Dat was erg.
Ik kon geen fi etstocht maken.

Schrijf de werkwoorden uit oefening 2 in de juiste kolom.

Tegenwoordige tijd Verleden tijd

4
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Lees de taalweter.

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: veel luisteren en lezen.
Je kunt ook een lijstje aanleggen van werkwoorden die van klank veranderen.Je kunt ook een lijstje aanleggen van werkwoorden die van klank veranderen.

Raar, het is 
‘ik hoopte’, 
maar niet 
‘ik loopte’?

a Schrijf of de zin in de tegenwoordige (t.t.) of in de verleden tijd (v.t.) staat.

b Kruis aan of het werkwoord in de verleden tijd van klank verandert.

t.t. of v.t. Het werkwoord 
verandert van klank 
in de verleden tijd.

1
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Ik dronk netelsap op het feest.

Zij wast de leeuw met water en zeep.

Wij leerden een lied over het oerwoud.

Wij kenden het antwoord al op die vraag.

Oma luistert naar het verhaal van de boswachter.

Opa vocht met een mammoet.

Ik gil naar dat enge dier.

Maya viel uit de boom.

Jullie brachten het dier naar de dierenarts.

De dolfi jn zwom heel snel.

Hij plukte aardbeien in de tuin.

Wij prikken ons aan die struik.

Ik las een boek over vleesetende planten.

6
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Schrijf het werkwoord in de verleden tijd in de zin.

1 De sabeltandtijger leeft in Amerika.

 De sabeltandtijger   in Amerika.

2 Hij heeft een korte staart en krachtige poten.

 Hij   een korte staart en krachtige poten.

3 Voor de jacht gebruikt hij zijn voorpoten.

 Voor de jacht   hij zijn voorpoten.

4 Zijn grote slagtanden steken naar buiten.

 Zijn grote slagtanden   naar buiten.

5 De sabeltandtijger eet prooidieren: olifanten, neushoorns, gazellen ...

 De sabeltandtijger   prooidieren: olifanten, neushoorns, gazellen ...

6 Ongeveer elfduizend jaar geleden sterft de sabeltandtijger uit.

 Ongeveer elfduizend jaar geleden   de sabeltandtijger uit.

7 Sommige soorten klimmen in bomen.

 Sommige soorten   in bomen.

8 Hij wil wel een lekker hapje.

 Hij   wel een lekker hapje.

8

 naar buiten.
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Schrijf een tekst van zes zinnen waarin je jezelf voorstelt.
Schrijf enkele zinnen in de tegenwoordige tijd en enkele zinnen in de verleden tijd.
Tip: vertel bijvoorbeeld wat je lievelingseten vroeger was en wat het nu is.

Dit ben ik.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon werkwoorden in een zin aanduiden. 

Ik kon zeggen of een werkwoord of zin in de tegenwoordige of in de verleden 
tijd staat.

Ik kon werkwoorden van de tegenwoordige tijd naar de verleden tijd omzetten 
en omgekeerd.

Ik kon aanduiden of een werkwoord in de verleden tijd van klank verandert 
of niet. 

9
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les 8

Overleven in de wilde natuur
Ik kan vragen beantwoorden over de tekst.
Ik kan de belangrijkste delen uit de tekst navertellen met sleutelwoorden.

Schrijf jullie namen bij het onderwerp dat jullie kiezen. 

voedsel1

water2

dieren3

kamp4

hygiëne5

navigeren6

EHBO7

noodsignalen en beten8

W
navigeren
de weg zoeken

1
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a Lees de tekst. 

Aandacht! Aandacht!
In dit boek hebben we het meerdere keren over ‘een vuurtje’, bijvoorbeeld  om water te 
 koken of  om vis te bakken. Daarbij toch deze belangrijke opmerking: in België (en in heel 
veel andere landen) is het verboden om een vuurtje te stoken in of aan de rand van een 
bos, een natuurgebied ... zonder dat je daarvoor een toelating hebt. Vraag dus eerst na bij 
de gemeente of er ergens op de tocht die jij wilt maken, plaatsen voorzien zijn waar je een 
vuurtje mag stoken.
Is er op je tocht geen enkele plaats waar je een toelating krijgt om vuur te stoken? Dan zul je 
je daaraan moeten houden, en dan mag je dus de dingen die je in dit boek leest en waarvoor 
je vuur nodig hebt, niet doen. Je mag dan enkel vuur maken als je zonder vuur in een 
levensbedreigende situatie komt. Maar we hopen voor jou dat dat nooit gebeurt, natuurlijk!

Koff ers pakken
Probleem! Probleem! Wat neem je mee? Niets overbodigs, natuurlijk. Maar wat wél?

Survivalkit

Je moet zeker een survivalkit meenemen. Die bevat alles 
wat je nodig hebt in moeilijke situaties. De inhoud van je 
survivalkit hoort niet thuis in je rugzak. Wel in je broekzak. 
Stel dat je om een of andere reden je bagage moet 
achterlaten, dan heb je toch nog je overlevingskit bij. Het 
spreekt voor zich dat je survivalkit niet groot mag zijn. Je 
hebt immers maar kleine zakken in je broek.

Welke kledij?

Nee, je hoeft je niet naar een outdoorwinkel te begeven om outdoorkledij te kopen als 
je voor één keer op survivaltocht gaat. Toch moet de kledij die je aantrekt en meeneemt 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kijk dus op voorhand in je kleerkast en zoek de meest 
praktische zaken voor je tocht uit. En denk eraan: je kleren hoeven niet mooi te zijn (je 
feestkledij met glitters laat je dus maar hangen),  ze moeten vooral comfortabel zitten en 
 tegen een stootje kunnen.

W
vuur stoken
vuur maken

levensbedreigend
zo gevaarlijk dat je leven in gevaar is

overbodig
iets dat je niet nodig hebt

zich begeven naar
ergens naartoe gaan

de outdoorwinkel
winkel die materialen verkoopt om te 
kamperen of survivaltochten te maken

de survivaltocht
overlevingstocht

praktisch
handig, iets dat je nodig kunt hebben

5

10

15

20

25

Meer lezen? 
Overleven in de wilde natuur, 
Moniek Vermeulen & Frank 
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a Lees de tekst. 

Aandacht! Aandacht!
In dit boek hebben we het meerdere keren over ‘een vuurtje’, bijvoorbeeld  om water te 
 koken of  om vis te bakken. Daarbij toch deze belangrijke opmerking: in België (en in heel 
veel andere landen) is het verboden om een vuurtje te stoken in of aan de rand van een 
bos, een natuurgebied ... zonder dat je daarvoor een toelating hebt. Vraag dus eerst na bij 
de gemeente of er ergens op de tocht die jij wilt maken, plaatsen voorzien zijn waar je een 
vuurtje mag stoken.
Is er op je tocht geen enkele plaats waar je een toelating krijgt om vuur te stoken? Dan zul je 
je daaraan moeten houden, en dan mag je dus de dingen die je in dit boek leest en waarvoor 
je vuur nodig hebt, niet doen. Je mag dan enkel vuur maken als je zonder vuur in een 
levensbedreigende situatie komt. Maar we hopen voor jou dat dat nooit gebeurt, natuurlijk!

Koff ers pakken
Probleem! Probleem! Wat neem je mee? Niets overbodigs, natuurlijk. Maar wat wél?

Survivalkit

Je moet zeker een survivalkit meenemen. Die bevat alles 
wat je nodig hebt in moeilijke situaties. De inhoud van je 
survivalkit hoort niet thuis in je rugzak. Wel in je broekzak. 
Stel dat je om een of andere reden je bagage moet 
achterlaten, dan heb je toch nog je overlevingskit bij. Het 
spreekt voor zich dat je survivalkit niet groot mag zijn. Je 
hebt immers maar kleine zakken in je broek.

Welke kledij?

Nee, je hoeft je niet naar een outdoorwinkel te begeven om outdoorkledij te kopen als 
je voor één keer op survivaltocht gaat. Toch moet de kledij die je aantrekt en meeneemt 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kijk dus op voorhand in je kleerkast en zoek de meest 
praktische zaken voor je tocht uit. En denk eraan: je kleren hoeven niet mooi te zijn (je 
feestkledij met glitters laat je dus maar hangen),  ze moeten vooral comfortabel zitten en 
 tegen een stootje kunnen.

W
vuur stoken
vuur maken

levensbedreigend
zo gevaarlijk dat je leven in gevaar is

overbodig
iets dat je niet nodig hebt

zich begeven naar
ergens naartoe gaan

de outdoorwinkel
winkel die materialen verkoopt om te 
kamperen of survivaltochten te maken

de survivaltocht
overlevingstocht

praktisch
handig, iets dat je nodig kunt hebben
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2 b Kleur in de tekst: 

twee redenen waarom je soms vuur nodig hebt.

de zin die zegt wanneer kledij praktisch is.

c Het is verboden om een vuurtje te stoken. Maar waar en wanneer mag het dan wel? 

d Waarom hoort je survivalkit in je broekzak en niet in je rugzak? 

a Lees de tekst op het blad. Los daarna de vragen op het blad op. 

b Schrijf drie zinnen met een weetje uit je tekst dat je zeker aan je klasgenoten wilt vertellen. 

1 

2 

3 

c Kies uit elke zin van oefening 3b de twee belangrijkste woorden (sleutelwoorden). 
 Tip: als je die twee woorden ziet, dan weet je waar de zin over gaat.

 en 

Zin 1:  en 

Zin 2:  en 

Zin 3:  en 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik geef deze tekst 

Ik kon vragen beantwoorden over mijn tekst. 

Ik kon drie belangrijke weetjes uit mijn tekst kiezen.  

Ik kon de belangrijkste delen uit mijn tekst navertellen met sleutelwoorden.  

Ik luisterde naar wat een klasgenoot vertelde en leefde me in.  

Ik werkte goed samen met mijn groep. 

3

De eekhoorn eet graag bessen.

eekhoorn bessen

4
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les 9

Wie zoekt die vindt ...
Ik kan een verslag schrijven over een zoektocht naar een bedreigd dier.

a Schrijf de naam van het dier onder de afbeelding.

b Kies met je partner een dier. 

Wij kiezen: 

Zoek kenmerken over jullie dier op in boeken of op het internet. 

1

2

W
het kenmerk
iets waaraan je een persoon, 
dier of voorwerp herkent
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b Kies met je partner een dier. 

Wij kiezen: 

Zoek kenmerken over jullie dier op in boeken of op het internet. 2

W
het kenmerk
iets waaraan je een persoon, 
dier of voorwerp herkent

Vul de informatiekaart zo precies mogelijk in. 

INFORMATIEKAART
Naam: 

Leefgebied: 

Voeding: 

Bijzondere kenmerken: 

Vijanden: 

Interessante weetjes:

1  

2  

3  

4  
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Volg het stappenplan en schrijf jullie verslag. Gebruik de tips.

STAP 1:  Vul jullie rugzak! Vertel in een zin welke 
voorwerpen jullie in je rugzak stoppen.

STAP 2:  Beschrijf in twee zinnen hoe jullie je 
camoufl eren.

1  

2  

STAP 3:  Schrijf twee zinnen over het begin van jullie zoektocht. Kijk naar het voorbeeld.

1 

2 

STAP 4:  Vertel in twee zinnen waarvan jullie schrikken en hoe jullie je voelen.

1 

2 

STAP 5:  Plots zien jullie het dier. Waar zit het? Wat doet het?
Tip: hier kunnen jullie nog andere informatie toevoegen 
die jullie hebben opgezocht.

4

Wij schrijven een goed verslag.

 Niet elke zin begint met ‘wij’.
 Het woord ‘en’ staat niet in elke zin.
  Punten, komma’s en andere leestekens 

staan op de juiste plaats.
  We schrijven af en toe wat we voelen 

tijdens de tocht.
  Ons verslag is soms spannend of grappig.

W
camoufl eren
onzichtbaar maken

We wandelen muisstil het bos in.

Voorzichtig stappen we over de brug naar de andere kant van het water.
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Volg het stappenplan en schrijf jullie verslag. Gebruik de tips.

STAP 1:  Vul jullie rugzak! Vertel in een zin welke 
voorwerpen jullie in je rugzak stoppen.

STAP 2:  Beschrijf in twee zinnen hoe jullie je 
camoufl eren.

1  

2  

STAP 3:  Schrijf twee zinnen over het begin van jullie zoektocht. Kijk naar het voorbeeld.

1 

2 

STAP 4:  Vertel in twee zinnen waarvan jullie schrikken en hoe jullie je voelen.

1 

2 

STAP 5:  Plots zien jullie het dier. Waar zit het? Wat doet het?
Tip: hier kunnen jullie nog andere informatie toevoegen 
die jullie hebben opgezocht.

4

Wij schrijven een goed verslag.

 Niet elke zin begint met ‘wij’.
 Het woord ‘en’ staat niet in elke zin.
  Punten, komma’s en andere leestekens 

staan op de juiste plaats.
  We schrijven af en toe wat we voelen 

tijdens de tocht.
  Ons verslag is soms spannend of grappig.

W
camoufl eren
onzichtbaar maken

We wandelen muisstil het bos in.

Voorzichtig stappen we over de brug naar de andere kant van het water.

STAP 6:  Schrijf twee zinnen die jullie verslag afronden.
Tip: beschrijf bijvoorbeeld wat jullie doen (een foto nemen, een tekening maken ...) en hoe (blij, 
verdrietig, verrast ...) jullie naar huis gaan.

1 

2 

STAP 7:  Lees jullie verslag enkele keren hardop aan elkaar voor.
Tip: straks moeten jullie het vlot kunnen vertellen aan een ander duo.

Lees jullie werk voor. Volg de stappen. 

STAP 1: Vorm een groep met een duo dat een ander dier koos.

STAP 2: Vertel jullie verslag aan het andere duo.

STAP 3: Wat vond het andere duo van jullie verslag? Kleur het aantal sterren.

Niet elke zin begon met ‘wij’. 

Het woord ‘en’ stond niet in elke zin. 

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

We schreven af en toe wat we voelden tijdens de tocht.

Ons verslag was soms spannend of grappig.

Wij konden vlot over ons verslag vertellen.

STAP 4: Wissel van rol: het andere duo vertelt hun verslag.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik besef dat dieren in nood komen door het gedrag van de mens. 

Ik kon informatie zoeken over mijn dier op het internet of in informatieve  
boeken.

Ik kon een verslag schrijven over een zoektocht naar een bedreigd dier met de  
hulp van een stappenplan.

Ik kon het verslag vertellen aan een ander duo. 

Ik durfde mijn mening te zeggen over het gebruik van de tips.

Ik werkte goed samen met mijn partner.

5

6
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les 11

Spelen in de natuur
Ik kan de juiste vorm van een werkwoord gebruiken.
Ik kan aanduiden of een werkwoord enkelvoud of meervoud is en of het in de 1e, 2e of 
3e persoon staat.

Lees de taalweters.

Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?

Ben ik de eerste persoon?

Voor mij ben jij de 
tweede persoon en is 
hij de derde persoon.

Enkelvoud Meervoud

1e persoon ik loop 1e persoon wij lopen

2e persoon jij/u loopt 2e persoon jullie lopen

3e persoon hij/zij (ze)/het loopt 3e persoon zij (ze) lopen

Ik drink nooit thee.

Wat is de uitgang?
Het deel dat je achteraan de stam toevoegt als je een werkwoord gebruikt, noem je de uitgang.

Bv. ik drink ik zie
 jij drinkt jij ziet
 hij drinkt hij ziet
 wij drinken wij zien
 jullie drinken jullie zien
 zij drinken zij zien

1
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Welke vorm van de persoonsvorm moet ik gebruiken:
enkelvoud of meervoud?
Dat kun je zien aan het onderwerp.
Het 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 ook in het meervoud.
Bv. de apen lopen, wij lachen, peuters slapen ...

Kleur:

alle meervoudsvormen.

alle werkwoordsvormen die in de 1e persoon enkelvoud staan.

alle werkwoordsvormen die in de 3e persoon enkelvoud staan.

 ik sluip  ik slinger ik zweef  jullie vliegen

 de leeuwin jaagt  hij sluipt ik ren  wij jagen

 de meeuw vliegt  ik jaagjij slingert  de paarden hinniken

 apen slingeren  de meester brult het paard hinnikt  indianen sluipen

 kippen rennen  de antilope rent ik vlieg jij brult

 de krekel tjirpt  het vliegtuig zweeft arenden zweven  krekels tjirpen

2
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Vul de juiste werkwoordsvormen in.

briesen

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

loeien

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

kwekken

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

miauwen

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

balken

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

blaten

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

kraaien

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

blaffen

ik  

jij  

hij/zij  

wij  

jullie  

zij  

3
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a  Zoek de persoonsvorm door een ja-neevraag te maken. Onderstreep de persoonsvorm.

1 Yassin  maakte een toren van kastanjes.

Ja-neevraag:  

2 Zij  woont in een boomhut in het bos.

Ja-neevraag:  

b Zoek de persoonsvorm door een zin te schrijven waarbij je het onderwerp verandert. 
Onderstreep de persoonsvorm.
Tip: verander je het onderwerp van enkelvoud naar meervoud (of omgekeerd), dan verandert ook de pv.

1 Zij  woont in een boomhut in het bos.

2 Yassin  maakte een toren van kastanjes.

a Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.

b Kruis aan wat bij de persoonsvorm past.

1 De esdoorn  groeit ook goed in vervuilde lucht.
   enkelvoud  meervoud

 1e persoon  2e persoon   3e persoon

2 Ik  maak instrumenten van de esdoorn.
   enkelvoud  meervoud
   1e persoon  2e persoon  3e persoon

3 Eekhoorns en muizen  verzamelen de noten van de hazelaar.
 enkelvoud   meervoud
 1e persoon  2e persoon   3e persoon

4 Jij  plukte de gele, pluizige vruchten van de hazelaar.
   enkelvoud  meervoud

 1e persoon   2e persoon  3e persoon

5 Wij  weten alles over de zomereik!
 enkelvoud   meervoud

   1e persoon  2e persoon  3e persoon

6 De zomereik  groeit niet meer vanaf zijn 150 jaar.
   enkelvoud  meervoud

 1e persoon  2e persoon   3e persoon

4

5
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Schrijf in elke zin de juiste vorm van de persoonsvorm.

1 heten Ik   Mila.

2 klimmen Ik   graag in bomen.

3 zitten  Hoog in de toppen   de 
mooiste vogels.

4 kijken  Jullie   vast ook graag naar 
vogels, toch?

5 vinden De beuk   ik heel mooi.

6 steken Hij   boven alle bomen uit.

7 zien Gisteren   ik een koolmeesje op een nestkastje.

1

1 heten Ik   Mo.

2 bouwen  Mijn beste vriendin, Jana,  
graag kampen.

3 verkennen Ik niet, ik   liever de natuur.

4 kennen   jullie de citroenvlinder?

5 verschijnen Die vlinder   vaak als eerste na de winter.

6 lijken Hij   op een blaadje 

 bewegen als hij niet  .

2

1 heten Wij   Kobe en Vic.

2 spelen Vic   graag in de bossen.

3 zoeken  Kobe   graag bladeren en 
insecten.

4 verzamelen    jij ook graag spullen uit 
het bos?

5 speuren Zij   soms samen naar insecten.

6 denken Ik   dat mieren toff e dieren zijn.

7 leven Een mier   ongeveer honderd dagen. Weinig, hé!

3

6
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a Zoek in een natuurboek vijf weetjes over de natuur en schrijf ze op.

b Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.

1 

2 

3 

4 

5 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de persoonsvorm in een zin aanduiden. 

Ik kon aanduiden of de persoonsvorm enkelvoud of meervoud is. 

Ik kon aanduiden of de persoonsvorm in de 1e, 2e of 3e persoon staat. 

Ik kon de juiste werkwoordsvorm schrijven als het onderwerp gegeven is. 

7

8
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les 15

Prakti sche woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

Speel het ‘Piep!’-spel. 

Piep!

1 Maak een groep van vier klasgenoten.
2 Elk groepslid kiest een woord op het blad. Zeg niet welk woord je gekozen hebt.
3 Maak een zin met dat woord, zodat de betekenis van het woord duidelijk wordt.
 Schrijf de zin op een kladpapier.
4 Eén speler leest zijn zin voor, maar zegt ‘piep’ in de plaats van het woord.
 De andere spelers proberen te bedenken welk woord in de zin past en schrijven het op.
 Wie schreef het juiste woord?
5 Een volgende speler leest zijn zin voor.
6 Wie op het einde de meeste juiste antwoorden heeft, wint.

Voorbeeld 

Je kiest het woord ‘praktisch’ en maakt de volgende zin:

Als je boeken mee moet nemen naar school, is een rugzak om ze 

in te stoppen heel praktisch.

Je leest voor: “Als je boeken mee moet nemen naar school, is een rugzak om ze in te stoppen 
heel piep!”

Piep?

Piep?
Piep? Piep.

1
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Rangschik de woorden alfabetisch.

ondraaglijk het menude bijzonderheid de school

overbodig navigerende bezigheid de survivaltocht

1  

  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Hoe rangschik ik woorden alfabeti sch?
Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste 
letter van het woord: aap, beer, cavia, dromedaris ...

Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de tweede letter 
van het woord: salamander, slang, stokstaartje ...

Om woorden met meerdere gelijke letters vooraan alfabetisch te ordenen, kijk je naar de 
eerstvolgende verschillende letter van het woord: specht, spin, spreeuw ...

Navigeer door de letters:
– Begin bij de vetgedrukte letter en volg de pijltjes.
– Vul elke letter die je tegenkomt in.
– Als je het goed doet, lees je een of meer themawoorden.

k o n j

e n m e

g d i r

s t e k

igggii

k

2

3

k i r s

u e u t

w v u o

s n e k

gifigghhgiiiff

1 k

2
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Vul de tekst aan. Kies uit:

begeeft hij zich naar – levensbedreigende – menu – navigeert – praktische – leefgebied

Wist je dat er steeds meer vossen in steden leven? 

Voor die vossen is de stad hun  . 

Het   van een vos bestaat niet alleen uit 

kleine dieren en fruit, maar ook uit afval. Dat is in de stad makkelijk te vinden! 

Overdag slaapt de vos in zijn hol, maar ’s nachts 

 plaatsen waar voedsel te vinden is. 

Door goed te kijken, te luisteren en te ruiken  

de vos door de stad. Bij het oversteken van drukke wegen moet hij goed uitkijken: 

daar ontstaat al snel een  situatie.

4
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Los de raadsels op: 
– Je partner legt zijn schrift weg en kiest een nummer van 1 tot 4.
– Lees het raadsel bij het gekozen nummer voor.
– Zodra je partner het antwoord weet, mag hij dat geven.
– Wissel van rol.

Je maakt iets mee.
Het is heel vervelend.
Je houdt het niet vol.
Het is ...

1
Je gaat op weg.
Het is niet makkelijk.
Je moet zien te overleven.
Het is een ...

2

Je neemt iets mee.
Wat moet je ermee?
Je hebt het helemaal 
niet nodig.
Het is ...

3

Je kijkt omhoog.
Je ziet een dier.
Het eet insecten.
Het is ...

4

Oplossingen: (1) ondraaglijk, (2) een survivaltocht, (3) overbodig, (4) een zwaluw

Schrijf onder elke afbeelding een bijzonder kenmerk van het dier.

1

2

3

4

5

6



76 Thema 2 - les 15

a Noteer de woorden die passen bij de tekening. Kies uit:

de kieuw – het menu – de school – vuur stoken

1voorgerecht: 
vis

hoofdgerecht: 
vis

toetje: vis

2

4

3

1  

2  

3  

4  

b Wat is overbodig op de tekening? Leg uit waarom.

 is overbodig, want  

Welk bijzonder kenmerk heb jij?

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken. 

Ik kon woorden alfabetisch rangschikken. 

Ik genoot ervan een spel te spelen met mijn groep. 

7

8

9




