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les 3

Liegen mag (soms)
Ik kan een infografiek invullen over wat ik las.
Ik kan het hoofdpersonage en de andere personages benoemen. Ik ken hun rol in  
het verhaal.
Ik kan het luisterverhaal expressief inspreken door te letten op intonatie, volume  
en articulatie.

Vul deze infografiek samen in. 

WIE?






WAT?

1

W
de infografiek
voorstelling van 
informatie met veel 
beelden en lijnen
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WAAR?

MAG DAT WEL?

WANNEER?

WAAROM

hij?liegt

MIJN MENING

Ik vind dat:
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Lees onderstaand fragment. Overleg met je klasgenoten en onderstreep de woorden waarbij  
je een geluid wilt voorzien. Bespreek welk geluid. Oefen samen het luisterspel in. 

V = verteller P = papa van Siemen 
S = Siemen J = juf

V  Even later ligt pa onder een deken in de sofa. Hij heeft  
zijn pyjama en een kamerjas aan en om zijn voet zit een  
reusachtig verband. Op het salontafeltje legt hij de krant  
en een busje pijnstillers klaar.

P Zie ik er een beetje ziek uit?

S Ja hoor, het lijkt echt!

P  Als je juf er is, moet je haar een drankje aanbieden. Zet  
de glazen en het water alvast klaar op de salontafel. 

S Pa, ik vind het tof dat je dit voor me wilt doen.

V Plots gaat de bel. 

 Pa doet alsof hij slaapt en snurkt een beetje als ik met  
juffrouw Olga de zithoek binnenkom. 

J (schrikt en fluistert) Oei, ik wist niet dat je pa sliep. Je hoeft hem voor mij niet wakker te 
maken.

P (mompelt) Mijn excuses ...

J Doe geen moeite, hoor, Siemen zei me niet dat u sliep.

P Dat hoefde ook niet. Ik zei hem dat hij me mocht wekken als u er was.
 (rolt om en gaat op zijn zij liggen)

 Auw! Dat doet pijn!

V Pa trekt het deken wat hoger, zodat het verband om zijn enkel zichtbaar wordt. Hij wrijft er 
met zijn handen over en doet alsof hij erge pijn heeft. Dan laat hij zich weer languit in de 
zetel ploffen.

P Oef, dit doet deugd. Sorry, hoor, juffrouw ...

J Zegt u maar gewoon Olga. Juffrouw ben ik alleen op school.

P Het is erg vriendelijk dat u een bezoekje brengt. Dat hoefde helemaal niet, hoor. Siemen zei 
dat u vanmorgen erg bezorgd was.

 Siemen, schenk eens wat water in voor de juffrouw ... voor Olga.

S (wil water inschenken, maar stoot het glas om)  
Oh sorry, ik haal een handdoek!

 (fluistert tegen zichzelf) Dom van me om dat glas om te 
stoten, maar pa doet het fantastisch!

Meer lezen?  
Verwikkeld in een leugen,  
Koen D’haene, Talentbib 5

 

5
Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Als Siemen voor de zoveelste keer te laat komt op 
school, verzint hij een verhaal over zijn vader die van 
de trap is gevallen. Juf Olga is erg bezorgd. Ze blijft 
maar vragen stellen over het ongeval. Het zweet breekt 
Siemen uit. Tot overmaat van ramp stelt ze voor om 
’s avonds even langs te komen bij hem thuis. Wat nu?

Verw
ikkeld in een leugen  | Koen D’haene

Verwikkeld in een leugen
Koen D’haene | Pieter Fannes

Th 2_Verwikkeld in een leugen_COVER.indd   Alle pagina's 23/10/17   13:56

2

W
het verband  
stukje stof dat je op een wond 
doet of dat je bijvoorbeeld om 
een zere enkel wikkelt

de pijnstiller 
middel dat helpt tegen pijn

mompelen 
onduidelijk praten

wekken 
wakker maken
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Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de infografiek van Siemens verhaal invullen.  

Ik kon het hoofdpersonage en de andere personages benoemen. 

Ik kon een luisterverhaal expressief inspreken door te letten op intonatie,   
volume en articulatie.

3
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les 4

Super-super-liegebeest!
Ik kan een leugentje om bestwil herkennen.
Ik kan goede ideeën verzamelen om een luisterspel te schrijven.

Lees het tekstje over het Liegebeest.

Het Liegebeest was een Vlaamse televisieserie uit 1983. Het was een poppenserie over een groen, 
slangachtig wezen dat altijd leugens vertelt. Het Liegebeest woonde met Willem, Fientje, het 
verwende prinsje Dikkie, Froes en Bomma op een prachtig kasteel, gebouwd op een rots die door 
de lucht vloog. Dries en Carolus waren de twee domme en luie wachters van het kasteel. Meneerke 
moest het Liegebeest vangen en naar de dierentuin brengen. Ondertussen deed het Liegebeest 
niets liever dan ‘liegen’, grapjes uithalen en anderen iets wijsmaken. 

 

W
iemand iets wijsmaken iemand iets laten geloven wat niet waar is

Lees de uitleg over een leugentje om bestwil. 

1

2

Je zegt: “Nee hoor, ik ben niet boos op je ...”, terwijl je eigenlijk wel boos bent. En je antwoordt: 
“Mooi!” als iemand je mening over een nieuwe outfit vraagt, terwijl je het lelijk vindt. Zijn deze 
leugentjes om bestwil herkenbaar? Het zijn leugens die je vertelt om een ruzie te vermijden of 
om een ander een goed gevoel te geven. Soms heb je gewoon geen zin om uit te leggen wat 
er eigenlijk scheelt. In de meeste gevallen gaat het om kleine leugentjes over onbelangrijke 
onderwerpen. Zowel kinderen als volwassenen liegen om verschillende redenen en dat is vaak 
goed bedoeld. Het hangt van de situatie af of een leugen aanvaardbaar is of niet. 
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Waarom liegen deze kinderen?  Verbind de situaties met de passende tekeningen.

Ik wil geen straf. d

Ik wil je niet teleurstellen. b

Ik wil de waarheid niet zeggen. f

Ik wil iets dat eigenlijk niet mag. a

Ik wil wat privacy. e

Ik doe mezelf beter voor dan ik ben. c

5 Elke week krijg ik 
25 euro zakgeld.

2 Nee, ik heb nog 
geen ijsje gekregen 

van mama!

6

Euh, alles 
goed!

Hoe was het 

op schoo
l?

3 Wat een mooie 
trui, hoor!

1
Ik heb het niet 
gedaan, hoor!

4

3

W
de privacy
dingen die je voor 
jezelf wilt houden 
en die je liever 
niet wilt vertellen 
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Vul de zinnen aan met de nummers van tekeningen uit de vorige oefening.  
Bespreek je antwoorden met je buur.

1 Een leugentje zoals op tekening  vind ik onschuldig. Ik gebruik zelf ook wel eens zo’n leugentje.

2 Een leugen zoals op tekening  vind ik niet kunnen. Zelf zou ik zoiets nooit zeggen/doen.

Hoe verliep de les voor jou?

4

5

Ik kon een leugentje om bestwil herkennen.  

Ik kon goede ideeën verzamelen om een luisterspel te schrijven. 

Ik kon goed samenwerken met een duopartner. 
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les 6

De verschillende vormen van 
werkwoorden

Ik kan deze werkwoordvormen en begrippen herkennen en gebruiken: 
– infinitief en persoonsvorm 
– stam en uitgang 
– tegenwoordige en verleden tijd 
– enkelvoud en meervoud 
– eerste, tweede en derde persoon. 

Wat is een infinitief?
De infinitief is een soort moedervorm van een werkwoord. 
Het is de vorm die je terugvindt in een woordenboek.

Bv. werken, slapen, eten, schrijven ...

Je vindt de infinitief door een minizin te maken met ik zal.

Bv. Ik zal slapen. Ik zal kopen.

Ik moet werken.  
Is dat definitief? Werken is  

de infinitief.

Wat is een persoonsvorm?
De werkwoordsvorm die bij het onderwerp staat, noem je de persoonsvorm.

Bv.  Bij het onderwerp ik hoort de persoonsvorm kom.  Ik kom graag naar school.
Bij het onderwerp jij hoort de persoonsvorm komt.  Jij komt ook graag naar school.

De persoonsvorm staat graag in de buurt van het onderwerp.

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 ...
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Wat is de stam?
De stam is een vorm van een werkwoord. 
Als je de verschillende vormen van een werkwoord naast elkaar zet, kom je telkens een gelijk  
deel tegen: het deel dat je overhoudt als je van de infinitief -(e)n wegneemt.

Bv. drinken – ik drink – jij drinkt – wij drinken
 zien – ik zie – jij ziet – wij zien

Dat gelijke deel noem je de stam. De stam is de vorm van het werkwoord die lijkt op de ik-vorm. 

De stam eindigt op de kijkletter. Dat is bijna altijd de derde laatste letter van de infinitief. 

Bv. infinitief: werken  de stam: werk ik werk
 infinitief: antwoorden  de stam: antwoord  ik antwoord

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
 hij drinkt hij ziet
 jij drinkt jij ziet
 wij drinken wij zien
 jullie drinken jullie zien
 zij drinken zij zien

Kleur in de persoonsvormen:

de stam.

de uitgang. 

1

woondepraatten ziet

poetstebrandt
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Wat is de tijd 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 ook.
Dat was wel erg.
Ik kon geen fietstocht maken.

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.

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

Lees de zinnen en voer de opdrachten uit.

a Markeer in elke zin het werkwoord groen.
Tip: In één zin staan er twee werkwoorden!

b Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.

c Vul onder elke zin de informatie over de persoonsvorm aan. 

2
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1 Het Liegebeest woonde met Willem, Fientje, Dikkie, Froes en Bomma in een prachtig kasteel.  

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

2 Het kasteel vloog door de lucht. 

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

3 Dries en Carolus zijn de twee domme en luie wachters van het kasteel. 

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

4 Meneerke moet het Liegebeest vangen. 

infinitief:   stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

5 Hij bracht het echter nooit naar de dierentuin. 

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

6 Ondertussen maakte het Liegebeest grapjes. 

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud

7 Bijna alle kinderen praatten in de jaren 80 over dit televisieprogramma. 

infinitief:  stam: 

 tegenwoordige tijd  enkelvoud

 verleden tijd  meervoud
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Vul de tabel aan. Je mag het werkwoordschema uit je spellingschrift gebruiken.3
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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

Duid aan met een kruisje in welke persoon de persoonsvorm staat en of het enkelvoud of 
meervoud is.

Zin Enkelvoud Meervoud Eerste 
persoon

Tweede 
persoon

Derde 
persoon

Ik loop.

Het Liegebeest liegt.

De kinderen praatten.

Jullie keken.

Beantwoord de vragen van de werkwoordquiz.

4

5

 

 

Hoe heet de 
moedervorm van het 

werkwoord?

Wat is de stam van 
het werkwoord 

pesten?

2  Welke vorm van het 
werkwoord hangt af van een 
persoon/het onderwerp?

1  Hoe heet de moedervorm 

van een werkwoord?  
Waar vind je die?
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3  In welke twee tijden kan die 

vorm voorkomen?

4  Wat is de stam van de 

werkwoordsvorm ziet?

5  Wat is de uitgang van de 
werkwoordsvorm ziet?

 

 

 

 

9  Wat is de stam van de 
werkwoordsvorm pestten?

7  Wat is de derde persoon enkelvoud 
in de tegenwoordige tijd van het 
werkwoord lopen?

10    Wat is de infinitief van de 

werkwoordsvorm dronken?

6  Kleur:   
 het werkwoord dat in de 

verleden tijd van klank verandert.

8  Wat is de eerste persoon meervoud 
in de verleden tijd van het 
werkwoord horen?

zien – wandelen – poetsen

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de volgende vormen herkennen en de begrippen gebruiken: 

- infinitief en persoonsvorm 

- stam en uitgang  

- tegenwoordige en verleden tijd  

- enkelvoud en meervoud  

- eerste, tweede en derde persoon  

6
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les 8

Euh ... Freddy?
Ik kan de reclameboodschappen kritisch beoordelen.
Ik kan het doel van reclame benoemen.

Kijk eerst naar het reclamefilmpje. Vul dan deze fiche in.

Een fluweelzachte buitenkant, een ‘frisse bite’ en meer inhoud dan je misschien zou 
verwachten. Gezegend met de goede dingen van Moeder Natuur, zoals antioxidanten, 
vitamine C en vezels.

Zonder toevoeging van:

• stoffen

• stoffen

• stoffen

Bevat 5 verschillende soorten fruit:

•  aardbeien

•  appels

•  appelsien

•  bananen

•  druiven
€ 2.99

Bekijk deze affiche. Beantwoord de vragen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Wat zie je op de affiche?

  

b Waar werd deze foto genomen?

  

1

2

W
de affiche
poster met een 
reclameboodschap
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c Waarom is de foto daar genomen?

   

 

d Vind je de affiche aantrekkelijk? Waarom (niet)?

  

e Zou je deze smoothie kopen in de winkel? Waarom (niet)?

  

Bekijk of luister naar de reclamespot. Wat is het doel van deze reclame?

STAP 1: Knip de kaartjes van het blad uit.

STAP 2: Leg ze in de juiste kolom. 

STAP 3:  Schrijf in het vakje wat de reclamemakers doen om hun doel te bereiken. 
Gebruik deze letters: 
A: De reclamemaker geeft betrouwbare info.
B: De reclamemaker overdrijft of gebruikt humor. 

De naam van een merk bekend maken zodat 
mensen hun producten of diensten  kopen. Ze 

willen winst maken.

Proberen mensen aan het denken te zetten 
over maatschappelijke onderwerpen. Ze willen 

geen winst maken.

W
de smoothie 
koud drankje, gemaakt 
van ijs, vers fruit 
en melkproducten 
(yoghurt, melk of room)

3

Wat is het doel van deze reclame?
W

maatschappelijk
wat te maken heeft met 
hoe mensen samenleven 
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c Waarom is de foto daar genomen?

   

 

d Vind je de affiche aantrekkelijk? Waarom (niet)?

  

e Zou je deze smoothie kopen in de winkel? Waarom (niet)?

  

Bekijk of luister naar de reclamespot. Wat is het doel van deze reclame?

STAP 1: Knip de kaartjes van het blad uit.

STAP 2: Leg ze in de juiste kolom. 

STAP 3:  Schrijf in het vakje wat de reclamemakers doen om hun doel te bereiken. 
Gebruik deze letters: 
A: De reclamemaker geeft betrouwbare info.
B: De reclamemaker overdrijft of gebruikt humor. 

De naam van een merk bekend maken zodat 
mensen hun producten of diensten  kopen. Ze 

willen winst maken.

Proberen mensen aan het denken te zetten 
over maatschappelijke onderwerpen. Ze willen 

geen winst maken.

W
de smoothie 
koud drankje, gemaakt 
van ijs, vers fruit 
en melkproducten 
(yoghurt, melk of room)

3

Wat is het doel van deze reclame?
W

maatschappelijk
wat te maken heeft met 
hoe mensen samenleven 
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Lees de tekst van Campina en kleur:

alle zinnen die misschien iets mooier voorgesteld zijn zodat jij voor Campina zou kiezen.

VAN GRAS TOT GLAS
De Campina zuivel in je koelkast begint bij de Campina boer en zijn koeien.
Volg de hele ‘melkweg’, van gras tot glas.

DE KOE  
Melk is een bijzonder natuurproduct. Een koe zet immers gras 
om in een van de rijkste voedingsmiddelen die er bestaan en 
dat is toch heel bijzonder? Wat de koe van nature kan, doet 
geen fabriek haar na. En mooier dan de natuur kunnen wij het 
niet maken.

ZORG VOOR DE KOE
Koeien vormen de spil van elk melkveebedrijf. Onze boeren 
geven dan ook de beste zorg aan hun dieren. Zo staan onze koeien minimaal zes uur per dag 
in de wei, en dit minstens 120 dagen per jaar. Naast gras krijgen ze ook een optimale voeding, 
waardoor Campina melk een natuurlijke bron van negen mineralen en vitaminen is.
Onze boeren zorgen goed voor hun koeien, en daar krijgen ze veel voor terug.

MELKEN
Om goed te kunnen melken, zijn 
drie zaken essentieel: gezonde 
koeien, uitstekende apparatuur 
en een zorgvuldige werkwijze. 
De meeste boeren melken hun 
koeien twee keer per dag, met 
een pauze van twaalf uur tussen 
de melkbeurten. Eén koe geeft 
gemiddeld 25 tot 30 liter melk per 
dag.

MELKOPHALING
Nadat de koe gemolken is, wordt de melk naar de melkkoeltank 
gepompt. Daar wordt de melk geroerd en koel gehouden. Als 
de Campina chauffeur bij het melkveebedrijf komt, ruikt hij eerst 
of de geur goed is en controleert hij de kleur en temperatuur 
van de melk. Daarna pompt hij de melk vanuit de tank in de 
melkophaalwagen. Na het lossen van de melk wordt de tank van 
de melkophaalwagen elke keer grondig gereinigd; hygiëne is  
immers essentieel.

5

W
de zuivel 
melk, of een product dat van 
melk is gemaakt (bv. kaas, 
yoghurt)

de spil 
het belangrijkste

optimaal 
zo goed mogelijk

de mineralen 
belangrijke stoffen in onze 
voeding

essentieel 
zo belangrijk dat het 
onmisbaar is

de apparatuur 
apparaten die bij elkaar 
horen, groep machines of 
toestellen

de hygiëne 
alles wat te maken heeft met 
gezond en schoon leven

10

15

20

25

30

4
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Lees de tekst van Campina en kleur:

alle zinnen die misschien iets mooier voorgesteld zijn zodat jij voor Campina zou kiezen.

VAN GRAS TOT GLAS
De Campina zuivel in je koelkast begint bij de Campina boer en zijn koeien.
Volg de hele ‘melkweg’, van gras tot glas.

DE KOE  
Melk is een bijzonder natuurproduct. Een koe zet immers gras 
om in een van de rijkste voedingsmiddelen die er bestaan en 
dat is toch heel bijzonder? Wat de koe van nature kan, doet 
geen fabriek haar na. En mooier dan de natuur kunnen wij het 
niet maken.

ZORG VOOR DE KOE
Koeien vormen de spil van elk melkveebedrijf. Onze boeren 
geven dan ook de beste zorg aan hun dieren. Zo staan onze koeien minimaal zes uur per dag 
in de wei, en dit minstens 120 dagen per jaar. Naast gras krijgen ze ook een optimale voeding, 
waardoor Campina melk een natuurlijke bron van negen mineralen en vitaminen is.
Onze boeren zorgen goed voor hun koeien, en daar krijgen ze veel voor terug.

MELKEN
Om goed te kunnen melken, zijn 
drie zaken essentieel: gezonde 
koeien, uitstekende apparatuur 
en een zorgvuldige werkwijze. 
De meeste boeren melken hun 
koeien twee keer per dag, met 
een pauze van twaalf uur tussen 
de melkbeurten. Eén koe geeft 
gemiddeld 25 tot 30 liter melk per 
dag.

MELKOPHALING
Nadat de koe gemolken is, wordt de melk naar de melkkoeltank 
gepompt. Daar wordt de melk geroerd en koel gehouden. Als 
de Campina chauffeur bij het melkveebedrijf komt, ruikt hij eerst 
of de geur goed is en controleert hij de kleur en temperatuur 
van de melk. Daarna pompt hij de melk vanuit de tank in de 
melkophaalwagen. Na het lossen van de melk wordt de tank van 
de melkophaalwagen elke keer grondig gereinigd; hygiëne is  
immers essentieel.

5

W
de zuivel 
melk, of een product dat van 
melk is gemaakt (bv. kaas, 
yoghurt)

de spil 
het belangrijkste

optimaal 
zo goed mogelijk

de mineralen 
belangrijke stoffen in onze 
voeding

essentieel 
zo belangrijk dat het 
onmisbaar is

de apparatuur 
apparaten die bij elkaar 
horen, groep machines of 
toestellen

de hygiëne 
alles wat te maken heeft met 
gezond en schoon leven

10

15

20

25

30

4
MELKVERWERKING
Zo snel mogelijk nadat de melk is gelost, begint de verwerking 
ervan in de fabriek. Eerst verhit men de melk om ze daarna heel 
snel weer af te koelen zodat alle bacteriën gedood worden. 
Daarna past men de hoeveelheden melkvet aan zodat je 
magere, halfvolle of volle melk krijgt. 
Om de melk te verwerken tot room, yoghurt, kaas of boter zijn 
nog meer stappen nodig.

35

40

Naar: www.campina.be

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon reclameboodschappen kritisch beoordelen.  

Ik kon een tekst op juistheid beoordelen. 

5
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les 9

Vuilnisbakmakkers
Ik kan aan de hand van een stappenplan een luisterspel schrijven.
Ik kan goed samenwerken in groep.

Welke stemmen hoorde je in het luisterspel over de  
vuilnisbakmakkers? 

V =  

A =  

P =  

Voeg een klankdecor toe. Kies de geluiden zelf.

V Het is stil op school, geen geluid. En het licht is overal uit. Maar wacht eens even ... Het afval 
komt tot leven. 

 Geluid:  

  In het knutselhoekje van de klas staan een blikje en een drankkarton.

A Hoi, ik ben Ali Minium en ik ben een bink van een blikje. Wie ben jij? 

 Geluid:  

V Euh, ik ben ... niet belangrijk. Het gaat hier om jou. En om je vriendin ...

P Petra Flap. Ja, Flap. Want ik heb nogal grote flaporen. Ik zal er eens mee wapperen.

 Geluid:  

  Maar ik ben niet de vriendin van Ali, hoor. 

1

Het verhaal 
achter je afval

opmaak voorleesboekje 26x26 kort-Ivarem-2016.indd   1 02/10/17   16:04
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Van je juf of meester krijg je een kaartje met jouw taak. 

1  De bron houdt de placemat van de vorige les in het oog en neemt het taalschrift erbij om inspiratie 
op te doen.

2 De organisator zorgt ervoor dat de groep aan het werk blijft en dat er niet gespeeld wordt.  
Hij/zij laat iedereen aan bod komen.

3 De planner houdt de tijd in het oog en gebruikt daarvoor het stappenplan bij oefening 4.
4 De bemiddelaar geeft complimentjes en zorgt ervoor dat niemand te veel kritiek krijgt.

Schrijf een luisterspel. Volg het stappenplan.

STAP 1:  De organisator leest de ideeën voor die in het midden van de placemat staan.  
Bespreek het scenario met elkaar. 

STAP 2:  Verdeel de rollen.  
Kies drie personages en één verteller. 

STAP 3:  De verteller leidt het luisterspel in. Hij of zij noteert de inleiding in enkele zinnen en 
beantwoordt daarbij deze vragen:
* Waar bevinden we ons?
* Wie is er bij?
* Wat doen we?
* Wanneer speelt het verhaal zich af?

STAP 4: De personages komen om de beurt aan bod. Het moet een dialoog worden.
* Maak de zinnen niet te lang.
* Is een idee te moeilijk om in dialoog uit te schrijven? Laat de verteller het stuk dan vertellen.
* Iedereen komt ongeveer evenveel aan bod.

STAP 5:  Voorzie een klankdecor. Omschrijf de geluiden bij de zinnen. 
Schrijf de beschrijvingen tussen haakjes en in een andere kleur. 

3

4

5 min.

5 min.

5 min.

30 min.

W
de inleiding
begin van een tekst  
of een praatje waarin  
je schrijft of zegt wat er  
nog gaat komen 

de dialoog
gesprek tussen twee  
mensen

10 min.
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Schrijf een reclamespot om het luisterspel te onderbreken.  
Denk eraan: het is een reclameboodschap om naar te luisteren. 

a Kies het product waarvoor je reclame maakt.

b Hoe wil je de aandacht van de luisteraar krijgen? Vink aan.

 Je zegt dat dit het beste product is.
 Je zegt dat je dit product nergens goedkoper kunt vinden.
 Je gebruikt grappige of schattige stemmetjes.
 Je gebruikt humor, je laat de luisteraar lachen.
 Je biedt een gratis ander product aan als de luisteraar je product koopt.
 Je geeft korting. 

c Welke geluiden maken jouw reclameboodschap beter?

 

 

d Schrijf de reclameboodschap uit. 

 

 

 

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon aan de hand van een stappenplan een luisterspel schrijven. 

Ik kon goed in groep samenwerken.  

5

6
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les 11

Zelfstandige naamwoorden
Ik kan een eigennaam aanduiden in een zin of reeks woorden.
Ik kan een verkleinwoord vinden in een tekst en weet hoe het gevormd wordt.
Ik kan aangeven of een zelfstandig naamwoord enkelvoud of meervoud is.
Ik kan aangeven of een zelfstandig naamwoord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is.

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

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!
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Bekijk de affiches. 

a Kleur in de reclameslogans:

de zelfstandige naamwoorden.  

b Omcirkel de eigennamen.

1

4

3

2

1

W
de slogan
korte, goed klinkende  
zin die in reclame  
gebruikt wordt  
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6

5

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

In de meeste gevallen voeg je s of en toe aan het enkelvoud.

Bv. enkelvoud  meervoud

 meisje  meisjes
 bed  bedden
 mens  mensen

Er zijn ook bijzondere meervouden:

Bv. enkelvoud  meervoud

 kind  kinderen
 ei  eieren
 moeilijkheid  moeilijkheden
 koe  koeien

Bekijk de affiches. 

a Kleur in de reclameslogans:

de zelfstandige naamwoorden.  

b Omcirkel de eigennamen.

1

4

3

2

1

W
de slogan
korte, goed klinkende  
zin die in reclame  
gebruikt wordt  
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Zet de eigennamen in de juiste kolom. Voeg per kolom twee eigen voorbeelden toe. Kies uit:
 

Lipton – Kerstmis – Schoolstraat – Kurt – Verwilt – West-Vlaanderen – Wommelgem – Nieuwjaar – 
Tarzan – Snickers – Apple – Valentijnsdag

Plaatsnamen Personen Feestdagen Merknamen

Kleur in de tekst:

de zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud staan.

de zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan.

de eigennamen.

Zorg voor de koe
Koeien vormen de spil van elk melkveebedrijf. Onze boeren geven dan ook de beste zorg aan hun 
dieren. Zo staan onze koeien minimaal zes uur per week in de wei, en dit minstens 120 dagen per jaar. 
Naast gras krijgen ze ook een optimale voeding, waardoor Campina melk een natuurlijke bron van 
negen mineralen en vitaminen is. 
Onze boeren zorgen goed voor hun koeien, en daar krijgen ze veel voor terug.

Naar: www.campina.be

a Kleur in de woordenrij:

de twee zelfstandige naamwoorden die ook werkwoorden kunnen zijn.

zorgen koeien beurten pompen uren

b Maak twee zinnen met een van je antwoorden. In de eerste zin gebruik je het woord als 
zelfstandig naamwoord, in de tweede zin als werkwoord.

1  Zin met zelfstandig naamwoord: 

   

2  Zin met werkwoord:

   

2

3

4
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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!

Kleur in deze lijst met sprookjes: 

alle verkleinwoorden.

5
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Bestaan er mannelijke en vrouwelijke woorden?
Ja hoor! Er bestaan zelfs ook onzijdige woorden. 
Het genus van het zelfstandig naamwoord bepaalt hoe je naar dat woord moet verwijzen.

Hij of zij?
Bv. De voetballer is moe.  Hij is moe? / Zij is moe?

Zijn of haar?
Bv. De klauwen van die leeuw zijn scherp.  Zijn klauwen? / Haar klauwen?

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig

De computer is versleten.
Hij werkt erg traag.
Zijn geheugen zit vol.

De peer is lekker.
Ze is lekker sappig.
Haar schil is mooi groen.

Het schaap staat in de stal.
Het heeft honger.
Zijn voederbak is leeg.

Vink aan of het genus van de woorden in deze zinnen mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is.  
Vul de zinnen aan met hij, zij of het. 

  Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig

1 De koe staat in de wei.  

   geeft melk.   

2 De boer zorgt voor zijn dieren.  

  doet dat elke dag.   

3 Als de chauffeur bij het melkveebedrijf komt,  

 ruikt eerst of de melk goed is.   

4 Melk van de koe komt van een melkveebedrijf. 

 In bedrijf is hygiëne heel belangrijk.   

6
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Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een zelfstandig naamwoord aanduiden in een zin.  

Ik kon een eigennaam aanduiden in een zin of reeks woorden. 

Ik kon een verkleinwoord vinden in een tekst en weet hoe het gevormd wordt. 

Ik kon aangeven of een zelfstandig naamwoord enkelvoud of meervoud is. 

Ik kon aangeven of een zelfstandig naamwoord mannelijk, vrouwelijk of   
onzijdig is. 

7
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les 12

Ik luister …
Ik kan een luisterspel boeiend brengen.
Ik kan feedback over mijn werk aanvaarden.

Luister naar elkaars uitvoering van het luisterspel.
Bespreek met je groep welke smileys jullie het best vinden passen.
Vul voor je eigen uitvoering de beoordeling van je groepsleden in.

 Opgelet, kan beter!  Oké, het is goed.  Bravo, schitterend gedaan!

Dit vindt de groep van mijn stukje:

 

Ik:

1 sprak luid genoeg.  

2 hield mijn ‘stemmetje’ goed vol.  

3 articuleerde duidelijk.  

Wat vond je van het klankdecor? Wat kon beter?  

 

 

W
beoordelen
je mening geven

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een luisterspel boeiend brengen. 

Ik kon feedback over mijn werk aanvaarden.  

1

2
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les 15

Dit vindt de groep van mijn stukje:

 

Ik:

1 sprak luid genoeg.  

2 hield mijn ‘stemmetje’ goed vol.  

3 articuleerde duidelijk.  

Wat vond je van het klankdecor? Wat kon beter?  

 

 

W
beoordelen
je mening geven

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een luisterspel boeiend brengen. 

Ik kon feedback over mijn werk aanvaarden.  

2

Essentiële woordbetekenissen
Ik kan woorden uit het thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden opzoeken in het woordenboek door gebruik te maken van  
de alfabetische volgorde.

Speel het ‘piep-spel’. Volg dit stappenplan. Werk in groepen van vier. 

STAP 1:  Elk groepslid kiest een woord uit de lijst op het bord. 
Niemand verklapt welk woord hij of zij gekozen heeft.

STAP 2:  Elk groepslid maakt met dat woord een zin die 
verduidelijkt wat het woord betekent.

STAP 3:  Per groep leest één leerling zijn of haar zin voor, maar 
zegt ‘piep’ in plaats van het woord zelf.

STAP 4:  De andere groepsleden bedenken welk woord in de 
zin past en schrijven het op.

STAP 5: Ga na wie het juiste antwoord heeft opgeschreven. 

STAP 6: Daarna is het volgende groepslid aan de beurt.

Voorbeeld: 
1 Je kiest het woord mineralen. 
2 Je maakt de volgende zin: “Deze melk is heel gezond, want er zitten  

vitaminen en mineralen in.”
3 Je leest voor: “Deze melk is heel gezond, want er zitten vitaminen en [piep] in.”

Adam probeert in deze dialoog Emma iets wijs te maken. Maak de dialoog af. Werk met een 
partner. Overleg welke zinnen jullie invullen.  

Adam Hoi, Emma.
Emma Hoi, Adam.
Adam Weet je wat ik gisteren gezien heb?
Emma Nee, ik heb geen idee.

Adam  

Emma  

Adam  

Emma  

Adam  

Emma   

1

2
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Leid een fragment in. Volg het stappenplan. Werk met een partner.

STAP 1: Lees de fragmenten in stilte. 

STAP 2: Kies elk één fragment uit.

STAP 3:  Bedenk een paar zinnen om het fragment in te leiden.  
Doe dit in je hoofd, je hoeft de zinnen niet op te schrijven.

STAP 4: Leid het fragment in. Je partner zoekt het juiste fragment.

STAP 5: Wissel van rol.

3

Fragment 1

“Jonathan. Of je komt voetballen!” roept Ellie onderaan de trap.

“Wie is er dan?” vraagt Jonathan.

“Erik.”
“O. Zeg maar dat ik geen zin heb.”

“Zeg dat zelf maar.”

Jonathan zucht. Je moet ook alles zélf doen.  

Je staat overal alléén voor.

Uit: De tranen knallen uit mijn kop, Guus Kujier

Fragment 2
Tom stak zijn vinger op. “Ik heb de 
sommen al gemaakt”, zei hij. Tom 
werkt altijd twintig taken vooruit. 
Hij kent bijvoorbeeld alle tafels, tot 
en met vijfenzeventig. Knap, hé?

Uit: Mees Kees op de kast, Mirjam Oldenhave

Fragment 3 
Lang geleden woonde er in Vlaanderen een koning. 
Zijn naam was Karel de Kale. Karel de Grote was zijn 
opa. De koning had een dochter, die Judith heette. Ze 
was een prinses. [...] Toen Judith twaalf was, zei haar 
vader: “Het wordt tijd om over trouwen te praten. Er  
is vast wel ergens een rijke prins voor je te vinden.”

Uit: Lang geleden. De geschiedenis van Nederland in vijftig
voorleesverhalen, Arend van Dam en Alex de Wolf 

Fragment 4“Morgen is het dierendag”, zegt 
meester Jaap. “Maar ik wil geen 

poezen, honden, marmotten en 
dat soort dieren in de klas.”

“Boeoeoe”, loeit de hele groep.
“En ook geen koeien”, zegt meester 

Jaap.

Uit: De dikke meester Jaap, Jacques Vriens
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Vul de juiste woorden in bij de woordparachutes. Kies uit:

de hygiëne – de melk – stofzuigen – tandenpoetsen – de yoghurt – de zuivel

handen wassen

de hygiëne

de kaas

de zuivel

Zoek de woorden op in een woordenboek. Vul aan.

a Welk woord staat evoor? Welk woord staat erna? 

b Onderstreep de beginletters die hetzelfde zijn bij de drie woorden. 

  affiche  

  mompelen  

  privacy  

  wekken  

  essentieel  

4

5

affaire afgaan
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Bedenk drie originele manieren om iemand te wekken. 

1  

 

2  

 

3  

 

Hoe verliep de les voor jou?

Ik begreep de woorden ui het thema en kon ze gebruiken.  

Ik kon woorden opzoeken in het woordenboek door gebruik te maken van   
de alfabetische volgorde.

6

7




