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LES 1: Laat je mening horen!   
Je leert jouw mening formuleren en gaat in discussie met klasgenoten. 
Je houdt je aan de gespreksregels.

Denk aan de volgende gespreksregels:

Geïnteresseerd en aandachtig luisteren
- Ik laat de spreker uitspreken en onderbreek niet.
- Ik laat de spreker merken dat ik aandachtig luister.
- Ik probeer de spreker zo goed mogelijk te begrijpen.
- Ik probeer te achterhalen wat zijn bedoeling is.
- Ik heb respect voor de ander zijn mening.
- Ik heb respect voor zijn manier van spreken.
- Ik ben wel kritisch.

Wanneer ik wil spreken
- Ik neem het woord niet; ik vraag het.

Wanneer ik iets vraag
- Ik vraag door tot ik weet wat ik wilde weten.

Wanneer ik iets zeg
- Ik probeer me niet anders voor te doen dan ik ben.
- Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zeggen wat ik wilde zeggen.
- Ik probeer de waarheid te vertellen.
- Ik probeer rekening te houden met de luisteraar(s).
- Ik houd mijn doel in het oog.
- Ik pas me aan de omstandigheden aan.

Enkele stellingen op een rijtje:

-  Ik mag op school en in de klas mijn mening zeggen tegen de leerkracht.

-  Ik mag geregeld mee bepalen wat we in de lessen gaan doen.

-  Op school mag ik boos zijn.

-  Op onze school wordt er niet gepest.

-  Op de speelplaats is er ruimte genoeg voor elke leeftijd.

-  Er komen allerlei spelletjes aan bod op de speelplaats, 

 niet enkel één spel.

-  Meisjes zijn handiger dan jongens.

-  Jongens zijn wiskundeknobbels.

-  Op onze school is er respect voor de poetsploeg.

-  Het rapport is het belangrijkst op school.

-  Ons schoolreglement is goed.

-  

-  

-  
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Markeer in de onthoudwijzer de gespreksregel waar jij nog moeite mee hebt. 
Zo weet je waar je in de volgende spreeklessen op moet letten.

Markeer één van de stellingen waarover je discussieerde. Schrijf hieronder kort je mening op.

 

LES 2: Jij hebt rechten! 
Je bestudeert de structuur van een tekst op een website. 
Je denkt na over de betrouwbaarheid van de informatie.

Bekijk de lay-out van de tekst in jouw taalboek. Verbind.

-  Een lange tekst is vaak verdeeld in tekstblokken of ... . • • kopje

-  In de instapzin of slotzin van de tekst lees je vaak het ... . • • hoofdgedachte

-  Een tekstblokje krijgt meestal een titel, het ... . • • alinea’s

-  De belangrijkste gedachte in een tekstblok is de ... . • • thema

De tekst heeft geen titel. Dat gebeurt wel vaker op een webpagina. Toch merk je dat de 
auteur op voorhand wil vertellen waarover de tekst zal gaan. Hoe?

Bekijk de tekst onder het eerste kopje. Wat kun je vertellen over de structuur van die tekst?

Bestudeer aandachtig de derde alinea. 

a Wat is het kopje van die alinea?

2

3

4

2

1

1



THEMA 2 :  MAAK HET MEE !  •  LES  2 

THEMA 2 LES 2

23

b In de derde alinea staat een belangrijk besluit. Schrijf de zin over waarin je dat besluit  
 kunt lezen.

c Welk woord uit die zin verraadt dat het een besluit is?

 

d In de derde alinea gebruikt de auteur vaak het beletselteken: ... . Welke bedoeling heeft 
 hij met dat leesteken? 

e Volgens de auteur betekenen rechten:

- 

-

-  

f Welke drie woorden gebruikt de auteur om die drie betekenissen van rechten aan 
 te kondigen?

  

Je kunt al heel wat leestekens gebruiken:
- op het einde van een zin: punt (.), vraagteken (?), uitroepteken (!),
- in een zin: komma (,), dubbelpunt (:).

Schrijvers gebruiken het beletselteken (...) om de spanning te verhogen of 
om aan te geven dat de zin eigenlijk nog niet volledig af is.
Bv. Toen verscheen opeens een verschrikkelijke draak … En daarna leefden ze  
 nog lang en gelukkig …

Woorden of woordgroepen zoals ten eerste, vervolgens, bovendien, ten slotte, 
dus, eerst, dan, daarna, mits, op voorwaarde dat, ... geven een signaal. Ze 
tonen de gedachtegang van een tekst, de samenhang.
Ze helpen je bij het opmaken van een schema. Ze worden meestal niet in het 
schema opgenomen, maar worden vaak vervangen door tekens of pijlen, ...
Je kunt ze signaalwoorden noemen.
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Het woord hyperlink (of kortweg link) komt uit de computer- en internet-
wereld. Je kunt zo’n link vaak herkennen omdat hij een andere kleur heeft 
dan de gewone tekst. Vaak is een hyperlink ook onderstreept. Als je op de 
link klikt, dan krijg je nieuwe informatie te zien.

In de vijfde alinea vind je enkele woorden die in een andere kleur gedrukt staan. Dat kom 
je vaak tegen op een webpagina. We noemen het een hyperlink. Wat is de bedoeling ervan?

  

Waarover kom je wellicht iets te weten als je die hyperlink op de webpagina in het taalboek 
aanklikt?

 

Herlees nog eens de laatste alinea. Je komt daar iets meer te weten over het 
Kinderrechtencommissariaat. Met welke bedoeling is het commissariaat opgericht?

  

Als je op de hyperlink klikt, krijg je een hoop tekeningen te zien. Het zijn stuk voor stuk  
kinderrechtenlogo’s. Schrijf onder elk logo over welk kinderrecht het volgens jou gaat. 
Je kunt kiezen uit de woorden of woordgroepen hieronder:

voor alle kinderen - informatie - gezondheidszorg - spel en ontspanning - godsdienst 
- een club te vormen - eten en drinken - kinderarbeid - onderwijs - een naam en een  
nationaliteit - hun mening te geven - verwaarlozing of mishandeling

recht op recht op recht op recht om
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LES 3: KNT (Kinderen Natuurlijk Toegelaten)  
Je leert vier verschillende gedichten over de kinderrechten kennen. Je gaat na hoe 
dichters op verschillende manieren met taal spelen. Je denkt na over jouw eigen 
mening over een gedicht.

Wat roept elk gedicht bij jou op? Plaats een kruisje tussen de twee uitersten.

Leuke school     Voor de klas
speels  ı--ı--ı--ı--ı--ı  ernstig speels  ı--ı--ı--ı--ı--ı  ernstig
donker  ı--ı--ı--ı--ı--ı  licht donker  ı--ı--ı--ı--ı--ı  licht
grappig  ı--ı--ı--ı--ı--ı  droevig grappig  ı--ı--ı--ı--ı--ı  droevig
koud  ı--ı--ı--ı--ı--ı  warm koud  ı--ı--ı--ı--ı--ı  warm
vlug  ı--ı--ı--ı--ı--ı  traag vlug  ı--ı--ı--ı--ı--ı  traag

Blijfe sitte  Hoge nood
speels  ı--ı--ı--ı--ı--ı  ernstig speels  ı--ı--ı--ı--ı--ı  ernstig
donker  ı--ı--ı--ı--ı--ı  licht donker  ı--ı--ı--ı--ı--ı  licht
grappig  ı--ı--ı--ı--ı--ı  droevig grappig  ı--ı--ı--ı--ı--ı  droevig
koud  ı--ı--ı--ı--ı--ı  warm koud  ı--ı--ı--ı--ı--ı  warm
vlug  ı--ı--ı--ı--ı--ı traag vlug  ı--ı--ı--ı--ı--ı  traag

1
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Hoe waardeer jij elk gedicht? Kleur het aantal sterren in.

Leuke school Voor de klas

Blijfe sitte Hoge nood

Dichters spelen met taal en hebben vaak goede vondsten. 
Welke woorden, woordgroepen of zinnen zou jij willen onthouden?

LES 4: Ik wou dat ik een ... was.  
Je probeert zelf een gedicht te schrijven door met taal te spelen. Je volgt een aan-
tal stappen die je bij het schrijven kunnen helpen.

-  Soms kun je iets pas zeggen door het met iets anders te vergelijken.  Zo 
kom je vaak op verrassende ideeën. Probeer het hieronder maar eens.

-  Je kunt ook zinnen maken waarin een vergelijking uitgewerkt wordt.  
Wat dacht je van: ‘Sterren zijn net als wollen truien’ of ‘De maan is een 
schommel’? Experimenteer er maar op los.

-  Als je niet meteen een vergelijking kunt maken, dan kan een van deze 
structuren misschien een steuntje zijn:

 ... is zo ... als ...
 ... is als ...

Bedenk enkele leuke vergelijkingen.1

3
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Neem enkele knappe vergelijkingen over van het bord. 
Schrijf ze hieronder op een ‘poëtische’ manier.

 

We onderzoeken hoe Bas Rompa het gedicht ‘Voor de klas’ gemaakt heeft.

Bas Rompa heeft volgens mij goed nagedacht over de structuur van zijn 
gedicht. Hier vind je 9 stappen die je kunnen helpen bij het schrijven van 
jouw gedicht.

1 Schrijf een lege als-vergelijking. Ik wou dat ik als een ... was

2 Vul nu passend aan.
 Zoek een woord dat aansluit bij jouw 

gevoel van bv. vreugde, angst, verdriet, 
...

Ik wou dat ik als een slak was

3 Waaraan doet het vergelijkingswoord je 
denken? Schrijf dat uit in een zin met 
een beeldend, tekenend werkwoord.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje

4  Breng een nieuwe als-vergelijking aan. 
Die heeft uiteraard te maken met je eer-
ste gevoel.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje
Ik wou dat ik als een tak was

5  Werk de zin weer af met een beeldend, 
tekenend werkwoord.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje
Ik wou dat ik als een tak was
dan was ik onzichtbaar in een heg

6  Herhaal eventueel stap 4 en 5 enkele 
keren.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje
Ik wou dat ik als een tak was
dan was ik onzichtbaar in een heg
Ik wou dat ik als het behang was
bij het plafond daar bovenaan

3
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7  Maak nu je zinnen verrassender, kleur-
rijker, preciezer, ... door enkele bijvoeg-
lijke naamwoorden te gebruiken.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje
Ik wou dat ik als een wandelende tak was
dan was ik onzichtbaar in een kale heg
Ik wou dat ik als het behang was
bij het plafond daar bovenaan

8  Sluit nu je stukje af met een zin die al je 
vorige zinnen als het ware samenvat.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn slakkenhuisje
Ik wou dat ik als een wandelende tak was
dan was ik onzichtbaar in een kale heg
Ik wou dat ik als het behang was
bij het plafond daar bovenaan
Ik wou dat ik niet bang was
om dadelijk voor de klas te staan.

9  Sleutel nog wat aan je zinnen en je 
woorden en voor je het weet, ontstaat 
al een heus gedicht.

Ik wou dat ik als een slak was
dan kroop ik in mijn huisje weg
ik wou dat ik als een wandelende tak was
onzichtbaar in een kale heg
Ik wou dat ik als het behang was
bij het plafond daar bovenaan
Ik wou dat ik niet bang was
om dadelijk voor de klas te staan.

Bas Rompa

Knap werk! Maar het kan nog poëtischer.
Schrijf jouw gedicht opnieuw en laat de woorden ‘(is) als (een)’ weg. 
Zorg ook voor een schikking in versregels.
Vergelijk maar met het gedicht van Bas Rompa in je taalboek op blz. 10. 
Zijn gedicht is er nog sterker door geworden.

Schrijf je gedicht in het net op. Je mag werken zoals Bas Rompa, maar je mag het ook 
anders doen.

4
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LES 5: Het kinderparlement     
Je luistert op een bewuste manier naar een radioprogramma. Je maakt een 
onderscheid tussen feiten en meningen. Je gebruikt de luisterkaart.

Omkring de letter. Er is maar 1 juist antwoord mogelijk.

1 Wie moet op het kinderparlement zorgen dat de bijeenkomst goed verloopt?
a de secretaresse c de voorzitster
b de parlementsleden d de juffrouw

2 Wat heeft het kinderparlement in basisschool ‘De Vrijdagmarkt’ al gerealiseerd?
a Elke week is er een knutselnamiddag. c Ze mogen nu spelen met een zachte bal.
b Soms gaan ze rolschaatsen. d Ze mogen elke week gaan zwemmen.

3 Wat vindt Thomasin echt leuk aan het kinderparlement?
a Dat er veel meisjes in het kinderparlement zijn.
b Dat je daar als kind je eigen zin krijgt als je iets vraagt.
c Dat je in het kinderparlement echt aan politiek kunt doen.
d Dat je onderwerpen kunt bespreken die kinderen willen veranderen.

4 Hoe vaak komt het kinderparlement samen?
a  Als er een probleem is c  Om de vier weken
b  Elk trimester d  Vier keer per jaar

5  Wat is volgens Thomasin de reden dat er zo weinig jongens lid zijn van het kinderparle-
ment?
a De jongens doen liever aan sport.
b De jongens houden niet van lange besprekingen.
c Er stellen zich geen jongens kandidaat.
d Er zijn minder jongens dan meisjes op school.

6 Hoe weet je met zekerheid dat de voorzitter en de secretaris van het kinderparlement 
meisjes zijn?
a Er zijn geen jongens in het kinderparlement.
b Het is te horen aan hun stem.
c Ze stellen zich voor als ‘voorzitster’ en ‘secretaresse’.
d Ze zeggen hun naam.

7 “De Brugse kinderen mogen al een paar jaar hun zegje doen op school.”
 Wat betekent de uitdrukking ‘hun zegje doen’? 

a Ze mogen alles mee beslissen. c Ze mogen inspraak hebben.
b Ze mogen doen wat ze willen. d Ze mogen nu babbelen in de rijen.

8 Wat komt het eerst aan bod?
a Een kennismaking met leden van het kinderparlement
b Een vergelijking met het echte parlement in Brussel
c Realisaties van het kinderparlement
d Toekomst van het kinderparlement in Brugge
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Mening of feit?

Een feit is een gebeurtenis waarvan we aannemen dat die ook werkelijk 
gebeurd is, bijvoorbeeld omdat iemand ze heeft gezien of gehoord.
bv. In basisschool ‘De Vrijdagmarkt’ is er een kinderparlement.
Een mening is wat je van iets of iemand vindt. Het is een oordeel, een 
standpunt of een opinie.
bv. Het kinderparlement in basisschool ‘De Vrijdagmarkt’ werkt uitstekend. 

In het interview kwamen zowel feiten als meningen aan bod. Bestudeer de uitspraken en 
beoordeel ze. Omkring het passende antwoord.

-  Thomasin is een vertegenwoordiger voor het 5e leerjaar. feit / mening

- Het eten op basisschool ‘De Vrijdagmarkt’ is niet zo goed.  feit / mening

- Het is jammer dat je op de speelplaats van basisschool ‘De Vrijdagmarkt’
 niet met een bal mag spelen. feit / mening

- In basisschool ‘De Vrijdagmarkt’ zitten meer meisjes dan jongens.  feit / mening

LES 6: Gezellig thuis  
Je zoekt de verschillende lijnen in een verhaal en denkt na over de gebeurtenissen 
en de hoofdpersonages.

Welk symbool vind je in de bibliotheek op de rug van ‘Het recht van de banaan is krom’? 
Kruis aan. Er is maar één juiste mogelijkheid.

    VERH

  detective humor verhalen griezel
   

De auteur gebruikt een originele manier om zijn verhaal te vertellen. Welke? Kruis aan.

 Hij vertelt het volledige verhaal vanuit de ik-figuur.

 Hij trekt zich niets aan van de spellingregels en schrijft fouten in elke zin.

 Hij laat het verhaal door twee verschillende groepen personen vertellen.

 Hij vertelt het verhaal door enkel te schrijven wat de agenten doen.

1

2



In het fragment spelen 4 personages een belangrijke rol. We noemen ze de hoofdpersonages.

a Wie zijn ze? Geef ze een zo precies mogelijke naam.

b Schrijf naast elke naam nog een korte beschrijving van het personage. Zorg dat de lezer 
door jouw beschrijving iets meer te weten komt over het uiterlijk, zijn karakter, zijn  
handelingen, ...

De auteur gebruikt enkele moeilijke woorden. Zoek in je woordenboek:

- een synoniem voor dispuut (r. 38):

- de betekenis van workaholic (r. 135):  

Waarom gebruikt de buurman moeilijke woorden zoals in de zin “... waarmee ik me 
normaliter associeer.” (r. 148-149)?

  

In de eerste alinea (r. 1-59) vind je een beschrijving van het huis nummer 96.

a Welke 2 uitspraken over de beschrijving zijn juist? Kruis ze aan.

De auteur schrijft verschillende zinnen waarin een persoonsvorm ontbreekt.

Het huis telt twee verdiepingen.

De agenten zien een blauwachtig licht door de gordijnen priemen.

De poort staat links van het grote raam.

b De auteur gebruikt ook lange zinnen in zijn beschrijving. Welk leesteken gebruikt hij 
 vaak om informatie op te sommen? 
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Mening of feit?

naam personage beschrijving

Een synoniem is een woord dat (bijna) dezelfde betekenis heeft als een 
ander woord. 
Bv. varken - zwijn, moeder - mama, …

5

6

3

4



THEMA 2 :  MAAK HET MEE !  •  LES  6

THEMA 2 LES 6

32

c Zo’n lange zin is vaak samengesteld uit verschillende korte zinnen. Maak van de samen-
gestelde zin hieronder enkele losse zinnen. Denk aan hoofdletters, leestekens en 

 persoonsvormen. 
 Hij werpt een blik op huis nummer 96, een doodgewoon rijhuis, driedelige witgeverfde  

poort waarin een deur zonder raampje, rechts daarvan een groot raam met gevallen 
rolluik.

      

d Welk bijvoeglijk naamwoord gebruikt de auteur om te beschrijven dat het huis heel 
 rustig lijkt? Vul het bijvoeglijk naamwoord in op de schrijflijn.

 een         huis

In de tweede alinea gebruikt de auteur een vergelijking. Wat vergelijkt hij met de donder? 
Zeg het met je eigen woorden. Maak een goede zin.

In regel 99 lees je: ‘Hij zeg jij kunt schrijven zonder fouten’.

- Welk soort woord is ‘hij’?  

- Welke persoon bedoelt de auteur met ‘hij’?  

Omcirkel jouw mening over het fragment. Je mag meer woorden omcirkelen.
Ik vind het fragment ...

boeiend  -  plezant  -  droevig  -  grappig

spannend  -  gewelddadig  -  origineel

geweldloos  -  leerzaam  -  langdradig 

fantasierijk  -  flauw  -  oud

griezelig  -  realistisch  -  historisch

Wat een auteur zegt, bedoelt hij niet altijd letterlijk. De auteur gebruikt 
soms een uitdrukking, een vergelijking, ... om de boodschap duidelijk te 
maken. We spreken dan van figuurlijk taalgebruik.
Bv. Mama is dol op Bartje. Ze zou hem kunnen opeten.

9
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LES 8: De krant kopt ...      
Je kruipt in de huid van een journalist en je schrijft een nieuwsbericht over de 
gebeurtenissen uit het verhaal ‘Gezellig thuis’.

Heel vroeg ’s morgens kreeg 
de brandweer van Luik een 
oproep. Een huis aan de rand 
van Luik stond in brand. Daar 
vond de brandweer een vrouw 
en 4 kinderen op straat. Ze 
konden op tijd vluchten voor 
de vlammen.

kopje

________________________________________________

Twee andere kinderen waren 
nog binnen. De brand was snel 
geblust. De brandweer vond de 
lijken van 2 meisjes in bed. Ze 

waren maar 6 en 7 jaar oud. 
Het waren de dochter van de 
vrouw en haar vriendinnetje.

kopje 

________________________________________________

In de slaapkamer van de meis-
jes werd een aansteker gevon-
den. Een van de andere kin-
deren had daarmee de matras 
in brand gestoken. Dat gaf het 
kind achteraf toe. Het gaat om 
een jongetje van 5 jaar. Hij 
probeerde al eens eerder brand 
te stichten.

kopje 

_________________________________________________

Het jongetje was geen familie. 
De vrouw paste op hem en  
andere kinderen uit de buurt. 
Ze bleven dan ook vaak bij 
haar slapen. De jongen verloor 
een tijdje geleden zijn vader. 
Mogelijk kon hij die klap niet 
verwerken. Hij had zelf een 
andere uitleg. “Ik vond haar 
niet zo leuk”, zei hij over het 
dochtertje van de vrouw.
(L.B.)

krantenkop

inleiding

Een artikel uit Wablieft van 2 februari 2004

Lees het nieuwsbericht aandachtig.

a Bedenk samen met je partner een passende krantenkop en kopjes. 

b Schrijf samen een korte inleiding.

c Noteer alles op de juiste plaats.

d Bekijk tot slot goed de opbouw van de nieuwsberichten in je krant.

Schrijf als een echte journalist een kort nieuwsbericht over de gebeurtenissen in huis  
nummer 96. Je hoorde het verhaal van de 2 politieagenten. Je wilt dat de mensen de feiten 
juist leren kennen en ze een beetje begrijpen.

Om jouw nieuwsbericht zo echt mogelijk te doen lijken, kun je het best 
op de computer typen. Bekijk dan ook nog eens goed de opmaak van een 
bericht in de krant. Vetgedrukte woorden, kolommen, een foto, ... alles kan, 
zolang het maar om de feiten gaat.

1
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Onderzoek wat in deze zinnen over het onderwerp wordt gezegd.

De Raptors zijn twee jaar geleden gestart als een vriendenclub.
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LES 9: Over zinnen en zinsdelen
Je onderzoekt zinnen en zinsdelen.

De Raptors zijn twee jaar geleden gestart als een vriendenclub. Brach 
werd thuis verschrikkelijk verwend. Hij mocht alles, kreeg alles, deed 
nooit iets verkeerd. Op school viel hij nog mee. Hij was bazig en maakte 
zich snel kwaad als hij zijn zin niet kreeg. Eigenlijk was hij een klein 
beetje een held voor ons. Dat begon hij te begrijpen ook, en vond dat 
maar wat leuk. We vonden het een tof idee om een club op te richten. 
Enkelen van ons waren in die tijd gek op dinosauriërs. Dus werd onze 
club maar ‘de Raptors’ genoemd. In het begin ging alles goed. We 
waren een toffe groep vrienden. We hadden alleen een leider die iets te 
bazig was. Het gekke was dat we hem in alles volgden. Brach heeft een 
heel speciale aantrekkingskracht. We beseften ook niet dat hij een vete 
had met meester Wouter. Hij haatte meester Wouter en hij wilde die 
haat op elke mogelijke manier afreageren. Om te beginnen gooiden we 
op een avond tomaten naar zijn voordeur. Toen was de lol er voor mij 
allang af. Ik wilde stoppen. Brach dacht er niet over om op te houden. 
Clem, Martijn en zelfs Joris hingen aan zijn lippen. Het leek wel of hij 
magische krachten op hen uitoefende. Brach schopte me uit de Raptors. 
De drie anderen schaarden zich als één man rond hem. Ze stonden me 
alle vier uit te lachen terwijl ik met de staart tussen de benen afdroop. Ik 
voelde me verschrikkelijk. Later vertelde Joris me dat de acties van de 
Raptors alsmaar driester werden. Ze staken de autobanden van meester 
Wouter stuk. Ze gooiden een ruit van zijn huis in. Ze stuurden hem zelfs 
een pakketje met een dode rat. En dat was nog maar het begin … 

Naar: De erfenis van oom Blaaskaak, 
Karel Smolders

1

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 



THEMA 2 :  MAAK HET MEE !  •  LES  9

THEMA 2 LES 9

35

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

We waren een toffe groep vrienden.

Op een avond gooiden we tomaten naar zijn voordeur.

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

Ze maakten de autobanden van meester Wouter stuk.
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Schrijf bij elk werkwoord het onderwerp dat erbij hoort.

Laatste ijsdag
Vandaag vriest het opnieuw en daalt het kwik tot onder het 
vriespunt. De maxima liggen tussen –1 en –5 graden. Af en toe 
drijven enkele wolkenvelden richting zuiden. Vannacht koelt 
het al vlug af en komt het tot een algemeen matige en in de 
Ardennen strenge vorst. In Vlaanderen regent het zeker tot de 
opkomende zon een algemene dooi voorspelt.

   vriest   drijven

  daalt    regent

  liggen

Welke zinnen worden gebruikt?

Als iemand iets zegt, laat hij horen welke soort zin hij gebruikt. Dat zien we ook bij een 
geschreven of gedrukte zin. Leestekens vertellen je precies hoe je de boodschap best leest.

Zoek in de stripverhalen op blz. 37 en 39 van elke soort een duidelijk voorbeeld. 

2

3

mededelende zin

vragende zin

bevelende of 
uitroepende zin

Er zijn verschillende soorten zinnen, elk met een verschillend leesteken.
- mededelende zin: bv. Ik hou van reizen.
- vragende zin: bv. Hoe heet je?
- bevelende of uitroepende zin: bv. Ga zitten!
   Dat vind ik een leuk idee!
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Onderzoek wat in deze zinnen over Hägar en Helga wordt gezegd.4

Na elke reis geeft Hägar zijn vrouw een idioot geschenk.

Deze keer schenkt hij haar een groot blok ijs.

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rest van de zin: 

Rest van de zin: 

Onderwerp: 

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

De stoere Viking had zijn vrouwtje nochtans een mooie bontjas beloofd.

Helga geeft hem boos zijn geschenk terug.

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 
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5 Lees het stripverhaal. Vul de zinnen aan.

Malle Eppie wil                                             waarschuwen.

 Wie?

Onmiddellijk daarna verplettert                                              de trouwe helper.

  Waarover wordt iets gezegd?
  (= onderwerp)

                                             bekijkt Hägar                                             .

 Hoe?    Wat?

Hägar heeft barstende hoofdpijn.

6 Onderzoek wat in deze zinnen over Hägar en Helga wordt gezegd. 

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

Welke zinsdelen in de rest van 
de zin zeggen wat het onder-
werp doet of wat ermee gebeurt?
Welke zinsdelen in de rest van 
de zin geven een antwoord op 
de vraag: WAT?

Rest van de zin: 

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

Daarom overhandigt Helga hem een groot blok ijs.

Het blok is te groot.

De Vikingvrouw neemt een zware hamer.

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 

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

Wat wordt er over het onderwerp 
gezegd?

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

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

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

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

Onderwerp:

Rest van de zin: 




