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LES 2: Sorteer je mee?
Je leest en begrijpt informatie van een afvalkalender. Je onderzoekt waar je de
gevraagde informatie kunt vinden.

1 Noteer de nummers van de producten bij de juiste zak.

2 Noteer op welke fiche je de informatie vond.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'WEL pmd'

'NIET pmd'
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1.Wanneer kleeft deze sticker op je pmd-zak? (Oorzaak?)

2. Wat moet je dan doen? (Gevolg?)

3 Als deze sticker op je pmd-zak terechtkomt ...

4 Pmd staat voor:

p:

m:

d:

5 Zoek de betekenis van de volgende woorden op in je woordenboek.

recycleren:

cosmetica:

medisch (afval):

sorteren:

Woorden die ik niet ken en waar ik graag de betekenis van weet:
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6 Bekijk de afvalkalender heel aandachtig en los de bijbehorende vragen op.
Maak zelf nog twee bijkomende opdrachten en laat ze oplossen door je partner.
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1. Ik woon in zone I.

Hoeveel keer komt men in april mijn groene bak leegmaken?

2. In juni moet ik thuis het grof huisvuil buiten zetten. Ik woon in zone III.

Op welke dag kan ik dat doen?

3. Waar moet ik op letten als ik in de maand april in zone I mijn grijze zak buiten zet?

Hoe kun je die verandering verklaren?

4. Op welke weekdag wordt er nooit vuilnis opgehaald?

5.

6.
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LES 3: Speel je mee?
Je kunt dit spelreglement zo lezen, dat je het spelbord correct kunt maken
en het spel kunt spelen.

Noteer de naam van je spel en maak een spelbord klaar. Veel plezier!

Mijn spel:
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Een spel is uiteraard gemaakt om te spelen en om er veel plezier aan te beleven.
Het bijbehorende spelreglement moet duidelijkheid brengen en ervoor zorgen dat we
het spel correct kunnen spelen.
Beoordeel even het spelreglement dat je hebt onderzocht.

Je kunt de inhoud en de lay-out van dit spelreglement eerlijk beoordelen.

De tekst is in duidelijke leesblokken ingedeeld.

De tekst is in de juiste volgorde gegeven.

De tekst is volledig.

De zinnen die de auteur gebruikt, lezen vlot.

De tekst is ordelijk geschikt.

Het lettertype is duidelijk.

De illustraties zijn mooi.

De illustraties zijn zinvol.

De tekst is zo aantrekkelijk dat ik onmiddellijk alles wil lezen.

De tekst zet me aan om het spel te spelen.

niet
akkoord

akkoord

Kom je een moeilijke zin of een moeilijk deel in de tekst tegen?
- Herlees dan in een trager tempo!
- Probeer een lange zin in stukken te verdelen.
- Probeer de informatie met je eigen woorden te formuleren.
Als er illustraties gebruikt worden, geven die vaak ook informatie weer.
Bekijk ze zeker aandachtig.

Mijn besluit:

LES 3: Speel je mee?
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LES 4: Afgesproken
Je werkt een spelreglement uit zodat de lezer het kan begrijpen en het spel
volgens de regels kan spelen.

1. Wat moet ik doen?

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

Ik overloop de vragen van de schrijfkaart.

Welke informatie moet ik geven zodat iedereen het spel kan
spelen?

Mijn kladwerk:

2. Hoe ga ik het doen?

3. Ik doe mijn werk.

STAPPENPLAN

- Ik noteer mijn ideeën hiernaast
in de woordspin.

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

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

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

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

Ik vraag me af of mijn
boodschap duidelijk is.
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Beoordeel het reglement van het spel dat je hebt gespeeld.

Je beoordeelt de duidelijkheid van een spelreglement eerlijk.

De tekst is in duidelijke leesblokken ingedeeld.

De tekst is in de juiste volgorde gegeven.

De tekst is volledig.

De zinnen die de auteur gebruikt, lezen vlot.

De tekst is ordelijk geschikt.

Het lettertype is duidelijk.

De illustraties zijn mooi.

De illustraties zijn zinvol.

De tekst is zo aantrekkelijk dat ik onmiddellijk alles wil lezen.

De tekst zet me aan om het spel te spelen.

niet
akkoord

akkoord

Hoe schrijf ik een spelreglement?
Aandachtspunten:
- Geef alles in de juiste volgorde weer.
- Nummer de verschillende stappen.
- Verdeel de tekst in blokken. Vermeld titels en kopjes.
Gebruik daarbij verschillende lettergroottes of lettertypes.

- Wees volledig (vermeld de benodigdheden, hoeveel spelers er kunnen
deelnemen, hoelang het spel duurt, de bedoeling van het spel …),
maar zo kort mogelijk.

Mijn besluit:
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LES 5: Kook-het-zelf
Door tijdens het luisteren sleutelwoorden te noteren, kun je een verslag
schrijven.

Ik kan mijn luistergedrag eerlijk beoordelen.
Volg goed de uiteenzetting. Schrijf de sleutelwoorden op.

Gevulde komkommers met verse roomkaas

Wie?

Wat?

Waarover?

Bedoeling?

Hoe?

Weg en middelen?

Omstandigheden?

Reactie?

Was ik heel gemotiveerd om te luisteren?

Heb ik alles onthouden?

Heb ik eraan gedacht of alles wel klopte?

Heb ik mijn bedoeling bereikt?

Heb ik aandachtig geluisterd?

Beluister ik dit soort tekst graag?

Heb ik voldoende aantekeningen gemaakt?

Kan ik tegelijkertijd luisteren en schrijven?

Wat maakte dat ik goed of niet goed kon
luisteren?

Zal ik er iets mee doen?

nooitmeest-
al

altijd

Hoe deed ik het als luisteraar? We gebruiken daarvoor stap 4 van de luisterkaart.
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1

2

3

4

5

6

Gevulde komkommers met verse roomkaas

Schrijf hier het recept uit. Maak gebruik van je sleutelwoorden.
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7

8

9

10

11

12
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2 Lees de tekst over het Rode Kruis en duid met verticale streepjes de inleiding,
het midden en het slot aan.

Het Rode Kruis organiseert heel wat. Dat zou echter niet mogelijk zijn zonder de
14 000 vrijwilligers die zich dagelijks in Vlaanderen inzetten voor het Rode Kruis. Die mensen
helpen anderen uit vrije wil en staan daarvoor hun vrije tijd af, helemaal gratis! Niet alleen in
Vlaanderen werken vrijwilligers. In meer dan 175 landen over de hele wereld staan dagelijks
mensen van het Rode Kruis klaar om anderen te helpen, wie je ook bent of waar je ook
woont. Want het Rode Kruis kijkt niet naar huidskleur, godsdienst of nationaliteit, maar helpt
alle mensen die hulp nodig hebben. Het Rode Kruis kiest ook nooit partij en zegt dus niet wie
goed of slecht is. Daarom mogen de mensen van het Rode Kruis overal komen om mensen te
helpen, ook in een oorlog. Het Rode Kruis is eigen baas en laat zich niet de
les spellen door regeringen, ministers, geldschieters … Daarom vraagt het geld aan de
bevolking. Zo verkopen de vrijwilligers zelfklevers in alle gemeenten. Gelukkig krijgt het
Rode Kruis veel steun van de bevolking. Zo kan het bijvoorbeeld de vrijwilligers een goede
opleiding geven en nieuw hulpmateriaal kopen. Mensen helpen kun je natuurlijk niet op
afstand. Daarom zijn er meer dan 275 afdelingen in Vlaanderen. Dat betekent dat er een
Rode Kruisafdeling is in bijna elke Vlaamse gemeente. Maria is vrijwilligster bij het Rode
Kruis. Twee weken per jaar verkoopt ze zelfklevers voor het Rode Kruis. Samen met een
heleboel andere vrijwilligers staat ze dan op de markt of aan supermarkten. Ja, zelfs aan
stoplichten verkopen ze zelfklevers. Met dat geld kan de Rode Kruisafdeling dan nieuw
materiaal kopen. Dus het Rode Kruis werkt met vrijwilligers, maakt geen onderscheid tussen
mensen en kiest nooit partij, want het wil alle mensen helpen.

LES 6: Doe ik het goed?
Je leert de grote delen van een tekst kennen: inleiding, midden en slot.

1 Een goed opgebouwde informatieve tekst bestaat uit drie duidelijke delen: de inleiding,
het midden en het slot. Verbind de kenmerken met het juiste tekststuk.

De hoofdgedachte wordt aangekondigd.

De hoofdgedachte wordt uitgewerkt.

Je komt te weten waarover de tekst zal gaan.

Hier wordt alles nog eens kort herhaald.

Hier verwoordt men een besluit.

Hier vind je de belangrijkste informatie.

de inleiding

het midden

het slot
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3 Duik in je woordenboek en verklaar de volgende woorden uit de tekst.
Je mag aanvullen met woorden die je zelf moeilijk vindt.

4 Welke vuistregels zitten verborgen in de volgende anagrammen?
Zet de letters in de juiste volgorde!

- een cursus:

- de reparatie:

- de file:

- diverse:

- beletten:

- :

- :

K. LAM

D. ZEEKROON

B. VIJLEN

HEIDI VLIEG

H. PUL
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LES 7: Een boek vol met woorden
Je ontdekt welke informatie je in een woordenboek kunt vinden.

1 Vul deze woordposters zo volledig mogelijk in.

Wil je weten wat (het), (de), (m.), (v.) enzovoort betekenen?
Kijk dan in de inleiding of de leidraad of de gebruiksaanwijzing
van je woordenboek. Daar vind je de betekenis van de gebruikte
symbolen en afkortingen vast terug.

het woord: neus

lidwoord genus: trefwoorden:

betekenis: uitdrukkingen:

samenstellingen:

synoniemen:

ons
dialect:

pictogram:
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het woord:

lidwoord genus: trefwoorden:

betekenis: uitdrukkingen:

samenstellingen:

synoniemen:

ons
dialect:

pictogram:

2

Zoek het genus op en vervang het woord door hij of ze.

Voorbeeld: Ik vind een bitterbal lekker. Hij is lekker.

- Waar heb je die cent gelaten? ligt op tafel.

- De handdoek is gewassen. is aan het drogen in de zon.

- Ik hou van die muziek. is prachtig.

- Wat is er met je pols? is gebroken.

- Zie je de grote ster? flikkert aan de hemel.

3
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4

5

6

Deze woorden klinken hetzelfde, maar worden anders geschreven en hebben dus ook
een andere betekenis. Kun jij het juiste woord aanduiden? Vind je zelf nog een voorbeeld?

- Het water bereikt een hoog pijl - peil.

- Dat vlees is nog rauw - rouw.

- Ik heb mijn mooie vaas laten vijlen - veilen.

- Ik laat dat deeg even rijzen - reizen.

- In mijn muziekschrift teken ik een nood - noot.

-

Uitdrukkingen maken onze taal kleurrijker. Onderstreep eerst het sleutelwoord.
Verbind dan de zinnen met hun juiste betekenis.

- Met moeite de eindjes aan Onderzoeken of iets echt klopt
elkaar kunnen knopen

- Iets in je oren knopen Erg bang

- Zo bang als een wezel Heel zuinig moeten doen om rond te komen

- Je ogen goed de kost geven Goed naar iets luisteren en het onthouden

- De proef op de som nemen Aandachtig rondkijken

Kun je achterhalen uit welke taal we deze woorden hebben overgenomen?
Vind je er nog enkele leuke? Je mag het rijtje verder aanvullen.

- Zo'n frisbee zou ik ook wel willen.

- Mijn papa is dol op die western.

- Ben je ook uitgenodigd op dat diner?

- Mama drinkt rustig een cappuccino.

-

-

-

Onze Nederlandse taal is verrijkt met vele woorden
uit andere landen. We gebruiken ze zo vaak en soms
al zo lang, dat ze helemaal niet meer vreemd klinken.
In sommige woordenboeken staat direct achter het
woord nog de taal waaruit het woord komt.
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LES 8: Jeugd Rode Kruis
Je schrijft een goed opgebouwde brief om iets te vragen.

Een gouden regel bij zakelijke brieven: schrijf zo helder en bondig
mogelijk. Denk eraan dat de lezer vele brieven krijgt en weinig tijd
heeft om je brief te lezen. Schrap dus alle overbodige details en
onnodige informatie. Let echter op dat je niet in het andere uiterste
vervalt: een al te brutale schrijfstijl.
•Respecteer de juiste volgorde van de gebeurtenissen:
- Verleden: vertel waarom je hen een brief schrijft, hoe je met hen in
contact bent gekomen.

- Toekomst: leg uit wat je wenst.
- Besluit
- Slotformule
•Maak de samenhang van je brief duidelijk met woorden als:
- ten eerste / eerst en vooral / onlangs … (inleiding)
- daarom / dus … (midden)
- tot slot / kortom / zo / als besluit … (slot)
•Gebruik korte zinnen en alinea's.
Maak voor elke stap in je verhaal een apart tekstblok.
Zo krijg je een glasheldere en vlot leesbare brief.

We schrijven naar het Rode Kruis.

1. Wat moet ik doen?

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

Ik overloop de vragen van de schrijfkaart.

2. Hoe ga ik het doen?

STAPPENPLAN

- Ik noteer mijn ideeën hiernaast
in de woordspin.

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

- Ik zet de ideeën die ik wel zal
gebruiken in de goede volgorde
door er een nummertje voor te
plaatsen.
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Mijn kladwerk:3. Ik doe mijn werk.

Ik schrijf een tekstje in het klad
met al mijn ideeën. Het kladwerk
schrijf ik hiernaast uit.

Mijn netwerk mag ik op een ander blad noteren.4. Ik kijk mijn werk na.

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

Ik vraag me af of mijn
boodschap duidelijk is.
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LES 9: Er zijn er van soorten …
Je denkt na over woordsoorten.

HELPBLADZIJDE WOORDEN

ONTHOUDWIJZER 1

Werkwoord
De meeste werkwoorden geven aan wat een mens, dier of ding doet:
rijden, fietsen, zwemmen, wandelen. Sommige werkwoorden zeggen
helemaal niet dat je iets doet: zijn, hebben, worden, mogen, kunnen,
willen, lijken, blijken, schijnen.

ONTHOUDWIJZER 2

Zelfstandig naamwoord
Zelfstandige naamwoorden zijn namen van mensen, dieren, planten
en dingen.
Ze kunnen in het enkelvoud en het meervoud voorkomen,
bv. waspoeder - waspoeders.
Ze kunnen in verkleinvorm voorkomen, bv. pot - potje.

ONTHOUDWIJZER 3

Lidwoord
Elk zelfstandig naamwoord heeft zijn passend lidwoord: de of het.
Bv. de chocoladepudding, het boek.
Een kan bij elk zelfstandig naamwoord staan: een chocoladepudding,
een boek.

ONTHOUDWIJZER 4

Bijvoeglijk naamwoord
Een bijvoeglijk naamwoord zegt meestal iets over een zelfstandig
naamwoord. Het staat meestal voor het zelfstandig naamwoord waar
het bij hoort, bv. een geel eendje.
De meeste bijvoeglijke naamwoorden kunnen van vorm veranderen
en passen zich aan het zelfstandig naamwoord aan waar ze bij staan,
bv. de lekkere chocoladepudding, een lekker stukje.
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Op de helpbladzijde bij onthoudwijzer 1, 2, 3 en 4 vind
je meer informatie over de verschillende woordsoorten.

1 Duid aan wat juist is.

Een werkwoord

is meestal verbonden met een onderwerp.

kan vervoegd worden.

staat in een bepaalde tijd (tegenwoordige tijd - verleden tijd).

Een zelfstandig naamwoord

kan in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

is altijd een eigennaam.

kan ook een verkleinwoord zijn.

Een bijvoeglijk naamwoord

geeft meer uitleg over een ander woord, bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord (zn.).

is hetzelfde als een verwijswoord.

wordt afgekort als bn.

Een lidwoord

Er zijn vier lidwoorden: de, een, het, en.

is verbonden met een zn.

Ook 't en 'n zijn lidwoorden.
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woordsoort:samenstellingen:

2 Bekijk de affiche.

1.Maak een woordposter over 'theater'.

verbuigingen
meervoud

verkleinwoord

genus
theater

dialect/andere talen

betekenis (zoek op in het woordenboek):
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2.Markeer de woorden op de onderstaande affiche:
• zelfstandig naamwoord (zn.): groen
• bijvoeglijk naamwoord (bn.): rood
• werkwoord (ww.): geel
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enkelvoud meervoud

circus

kunstambachten

musical

muziek

3. Enkelvoud of meervoud? Vervolledig het schema. Als je twijfelt, gebruik je een
woordenboek.

Wat kun je hieruit besluiten? Duid het juiste antwoord aan.

Elk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud heeft ook een meervoud.

Er zijn zelfstandige naamwoorden die maar in één vorm voorkomen.

Opzij opzij opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
We hebben ongelofelijke haast

Opzij opzij opzij
Want wij zijn haast te laat
We hebben maar een paar minuten tijd

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven,
We kunnen nu niet langer blijven staan

Een andere keer misschien,
dan blijven we wel slapen
En kunnen dan misschien als het echt moet
Wat over koetjes, voetbal,
en de lotto praten
Vaarwel, tot ziens, adieu, het ga je goed

Herman Van Veen

3

Lees nog eens de uitleg over het
werkwoord op de helpbladzijde bij
onthoudwijzer 1.

Opzij voor de werkwoorden
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4 Dit is een webpagina voor doe-het-zelvers. Klusjesmannen vinden er allerlei
beschrijvingen om zelf iets te maken.

Herman Van Veen vindt dat we ons veel te veel moeten

omdat we van alles moeten doen.

1. Markeer alle werkwoorden in het refrein.

2. Vul aan met een werkwoord uit de tekst.

• een werkwoord in het enkelvoud:

• infinitief:

Lees nog eens het stukje over het lidwoord en het zelfstandig
naamwoord op de helpbladzijde bij onthoudwijzer 2 en 3.

TAFEL

1.Noteer bij elke klusopdracht het passende lidwoord: de of het. Als je twijfelt,
gebruik je een woordenboek.

2.Welke samenstellingen met 'tafel' vind je terug in de lijst?
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5 Hier zie je een greep uit een folder voor doe-het-zelvers. Omschrijf het product zo
precies mogelijk door passende bijvoeglijke naamwoorden uit de tekst toe te voegen.
Denk aan het uitzicht, het materiaal, de eigenschappen van het product.

Lees nog eens wat op de helpbladzijde
bij onthoudwijzer 4 staat over het
bijvoeglijk naamwoord.

Bn. Bn. Zn.

straatbezem

steel(houder)

lijm

veiligheids-
schoenen

schragen

scharnieren


