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taal verkennen | thema 1 | les 2

12

thema 1

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 splitsing – stom – slot

 Doe het zo: ¡ slot – splitsing – stom
2 botsing – bekeuring – brief
3 ijsje – inbraak – ieder

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 a Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

 Doe het zo: ¡ broek – geld – kaars – stip

1 geld kaars broek stip

2 tent hond cent lamp

3 ijs deur wens neus

4 pan jas zusje fijn

b Lees daarna de woorden van boven naar beneden.
Wat ontdek je?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert woorden in alfabetische 
volgorde zetten.

Dit moet je weten
Je kijkt naar de eerste letter.
Zijn de beginletters hetzelfde? 
Dan kijk je naar de tweede letter.

tafel – tegel – toegang – trap 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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taal verkennen | thema 1 | les 4

14

thema 1

les 4

week 1

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar: ww, zn, bn. 
Zet de woorden van elke zin in de goede rij.

1 Aan het roestige hek hangt een brief.

 Doe het zo: ww hangt
  zn hek, brief
  bn roestige
2 Op de drukke kruising toetert een auto.
3 Hij fietst sneller dan zijn goede vrienden.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf het gekleurde woord over. Schrijf erachter wat het is: ww (werkwoord), 
zn (zelfstandig naamwoord) of bn (bijvoeglijk naamwoord).

1 We maken een ritje in onze nieuwe auto.

 Doe het zo: ¡ ritje zn 
2 Voorzichtig rijdt vader over de hoge verkeersdrempels. 
3 Aan het eind van de straat slaan we linksaf.
4 Een groene bromfiets schiet plotseling de stille weg over.
5 Net op tijd trapt vader op de rem. 
6 �Oef,� zucht hij, �bijna een botsing�. 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden, zelfstandige 
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden 
in een zin vindt. 

Dit moet je weten
Het werkwoord zegt wat er wordt gedaan in 
de zin.
Een zelfstandig naamwoord is een woord voor 
een mens, dier of ding.
Een bijvoeglijk naamwoord zegt hoe het 
zelfstandig naamwoord eruitziet of wat je 
ervan vindt. 

De vrienden voetballen op een groot grasveld. 
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20

thema 1

les 7

week 2

Eerst proberen
Kijk goed naar de illustratie.
Maak de zin langer met een 
wat-deel en een waar-deel.
Bedenk zelf een wanneer-deel. 

1 De dief steelt.

 Doe het zo: ¡ De dief steelt om vijf uur 
  een ketting in de winkel.

2 De meisjes spelen.

3 De jongen leest.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees alle zinnen.
Kies een puzzelstukje als antwoord. Maak dan een zin.

1 Mo leest. Wat leest Mo? 

 Doe het zo: ¡ Mo leest de regels.
2 Mo zoekt de dobbelstenen. Waar zoekt Mo de dobbelstenen?
3 Mo speelt nu. Wat speelt Mo nu?
4 Mo zet op het bord. Wat zet Mo op het bord?
5 Mo speelt het spel. Waar speelt Mo het spel?
6 Mo is boos. Wanneer is Mo boos?

in de kamer

in de kast

de regels

de pionnen

het spel

ddddd

n ??en?

als hij verliest

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je zinnen langer maakt 
met een wat-deel, een waar-deel en 
een wanneer-deel.

Dit moet je weten
Je maakt een zin langer door 
antwoord te geven op de vragen 
wat, waar en wanneer.

Vader koopt.
Vader koopt een toeter. 
Vader koopt bij de fietsenmaker. 
Vader koopt morgen. 
Morgen koopt vader een toeter 
bij de fietsenmaker.
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taal verkennen | thema 1 | les 9

22

thema 1

les 9

week 2

Eerst proberen
Hieronder staan drie zinnen in streektaal. Wat staat er?
Schrijf de zin in algemeen Nederlands op. 

1 Kan je niet uutkieke! 

 Doe het zo: 1 Kun je niet uitkijken!
2 Vergitte gij oew jaske nie?
3 Hee goade mee?

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Kijk naar de illustraties.
Wat denk je dat ze spreken: streektaal of algemeen Nederlands?

Doe het zo: ¡ streektaal

1

2

3

4

5

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er naast de Nederlandse 
taal ook streektalen zijn.

Dit moet je weten
Nederland is verdeeld in provincies 
en streken. In elke streek gebruiken 
de mensen het Nederlands een 
beetje anders. Zo heeft elke streek 
zijn eigen streektaal. 

Brabants: Da gaot dr goe in! 
 Dat is lekker!

514105_T1_V5.indd   22 29-05-12   09:48



Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 5 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 5

taal verkennen | thema 2 | les 2

46

thema 2

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 boterham – bord – boer 

 Doe het zo: ¡ boer, bord, boterham
2 koken – kool – konijn – koeienmest
3 fruit – frisdrank – fraai – flink

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 zuur zoet zintuigen

 Doe het zo: ¡ zintuigen, zoet, zuur
2 oren of ogen open

3 voor vader verse vis

4 lollies lekker lang likken

5 bessen mmm meloen bah

6 van hutspot houdt Han heel veel 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een of meer 
dezelfde beginletters in alfabetische 
volgorde zet.

Dit moet je weten
Eerst kijk je naar de eerste letter.
Als er woorden met dezelfde letter 
beginnen, kijk je naar de tweede letter.
Als de tweede letter ook hetzelfde is, 
kijk je naar de derde letter.

zoet – zondag – zorgen – zout
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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taal verkennen | thema 2 | les 4

48

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het meervoud op.

1 Een dag vrij. Twee ... vrij.

 Doe het zo: ¡ dagen
2 Een weg door het bos. Twee … door het bos.
3 Een schot op doel. Twee … op doel.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Bij welk meervoud verandert de klank?
Schrijf de letter op. Alle letters samen zijn een woord.

1 bed – bedden (t) buurt – buurten (b) bad – baden (r)

 Doe het zo: ¡ r
2 stap – stappen (t) slag – slagen (u) spaak – spaken (v)
3 smid – smeden (i) smaak – smaken (j) stal – stallen (k)
4 schot – schoten (k) stel – stellen (l) speer – speren (m)
5 hoef – hoeven (d) hof – hoven (e) hak – hakken (f)
6 vraag – vragen (m) verbod – verboden (n) vos – vossen (o)

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het meervoud van woorden maakt.

Dit moet je weten
Bij sommige woorden verandert in het 
meervoud de klank.

enkelvoud meervoud

een bad      a    twee baden     aa   
een slot      o    twee sloten     oo   
een schip      i    twee schepen     ee   
een bezigheid     ei     twee bezigheden     ee   
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taal verkennen | thema 2 | les 7

54

thema 2

les 7

week 2

Eerst proberen
Maak van de twee zinnen één zin. 
Schrijf alleen het voegwoord op.

Kies uit:   en      maar      of      want  

1 Jos vindt dat ik opschep. Hij is gewoon jaloers.

 Doe het zo: ¡ maar
2 De kinderen zwaaien met hun handen. 
 Ze trekken rare gezichten.
3 Ik houd een spreekbeurt over de doventolk. 
 De meester heeft het me gevraagd.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het voegwoord op.

1  Mevrouw De Jager ziet haar kleinzoon, 
want ze kijkt uit het raam.

 Doe het zo: ¡ want
2 Ze doet de deur open en ze laat haar kleinzoon binnen.
3 Haar kleinzoon zegt iets, maar ze verstaat het niet.
4 Mevrouw De Jager praat heel hard en wijst naar haar oren.
5 Ze heeft haar gehoorapparaat niet in, want de batterijen zijn leeg!
6 Nu moet haar kleinzoon heel hard praten, maar dat vindt hij niet erg. 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van twee zinnen één zin maakt.

Dit moet je weten
Je voegt de zinnen samen met een voegwoord.
En, maar, of en want zijn voegwoorden.

Mijn moeder kan praten met doven en ze 
kan praten met slechthorenden.
Ik kan gebarentaal, maar niet zo goed als 
mijn moeder. 
Mijn moeder praat met de mond of ze praat 
met gebaren. 
Mijn moeder is beroemd, want ze komt 
soms op tv.
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taal verkennen | thema 2 | les 9

56

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het gekleurde woord met het verkleinwoord op.

1 Ik proef met mijn tong.

 Doe het zo: ¡ tong – tongetje
2 Ik hoor een bel.
3 Ik voel de leuning.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord met het verkleinwoord op.

1 Dit is je arm en dat is je been.

 Doe het zo: ¡ arm – armpje, been – beentje
2 Dit is een vinger en dit is een teen.
3 Dit is je oor, daar hoor je mee.
4 Dit is een oog, daarvan heb je er twee.
5 Je wang voelt zo zacht als fluweel.
6 Daarop geef ik een kus. Een, twee, veel. 

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je verkleinwoorden met -etje 
en -kje maakt.

Dit moet je weten
Een verkleinwoord is een zelfstandig 
naamwoord met iets erachter: 
-je, -pje, -tje, -etje en -kje

de tang  het tangetje
de bal  het balletje (let op: dubbel ll)
de woning  het woninkje (let op: 
de g verdwijnt)

Een verkleinwoord is altijd een het-woord: 
het tangetje, het balletje, het woninkje.
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taal verkennen | thema 3 | les 2

Wil jij voor 
me lopen? Loop … !

Probeer… !

Ik wil het graag 
zelf proberen. 

Ik wil dat je
de gps aanzet.

Ik wil dat je 
even hier kijkt.

Ik wil niet dat 
je me uitlacht.Doe …!Kijk …! Lach … !

…

Ik wil 
meedoen! 

80

thema 3

les 2

week 1

Eerst proberen
Maak van de zin een bevelzin.

1 Ik wil dat je hier kijkt.

 Doe het zo: ¡ Kijk hier!
2 Ga je hier linksaf? 
3 Ik wil dat we om het bos heen lopen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak van de zin een bevelzin. Het begin staat er al.

Doe het zo: 1 Kijk hier!

1 2

5

3

64

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een bevelzin is.
Je leert hoe je een bevelzin kunt maken. 

Dit moet je weten
Een bevelzin zegt wat je moet doen. 
Een bevelzin begint met een werkwoord 
en heeft geen wie-deel. 
Een bevelzin eindigt met een uitroepteken. 

vertelzin  bevelzin
Ik wil dat je gaat zitten.  Ga zitten!

vraagzin
Ga je zitten?  Ga zitten!
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taal verkennen | thema 3 | les 4

82

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het laatste woord van de zin op.
Vergeet de punt, het vraagteken of het uitroepteken niet.

1 Kijk niet zo sip 

 Doe het zo: ¡ sip!
2 We vinden de weg wel terug
3 Wees stil

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de zin op waar een uitroepteken bij hoort.

1 Dat is lekker – Vind jij dat lekker

 Doe het zo: ¡ Dat is lekker!
2 Mama is haar bril weer eens kwijt – Mam, hij ligt hier 
3 Brrr, wat koud – Ik heb het koud
4 Ik ben morgen jarig – Hiep, hiep hoera
5 Nederland is kampioen – Hebben we gewonnen
6 Bruno, koest – De meneer wil dat zijn hond rustig wordt

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je het uitroepteken 
gebruikt.

Dit moet je weten
Je gebruikt een uitroepteken om een 
uitroepzin nadruk te geven. 
Als je iets met nadruk zegt, laat je horen 
dat het belangrijk is.

Uitroepzinnen met een uitroepteken:
• een uitroep Au!
• een bevelzin Kom hier!
• een vertelzin  Ik weet zeker dat hij
 met nadruk  het gedaan heeft! 
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taal verkennen | thema 3 | les 7

88

thema 3

les 7

week 2

Eerst proberen
Zet de volgende woorden op een trap van vergelijking.

Doe het zo:

1 mooier

2 stil
3 fijnst

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak een trap van vergelijking van de gekleurde woorden.

1 De zweefmolen gaat hoog.

 Doe het zo: ¡ hoog, hoger, hoogst

2 De rij is lang.

6 Het verdriet duurt kort.5 Ik huil hard.4 Mijn knie is blauw.

3 Het zitje draait snel.

 mooist
 mooier
 mooi

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de trappen van vergelijking.

Dit moet je weten
Zo ziet een trap van vergelijking eruit. 

Het nieuws is leuk. 
Dit nieuws is leuker. 
Dit nieuws is het leukst.

 grootst
 groter

 groot
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taal verkennen | thema 3 | les 9

90

thema 3

Eerst proberen
Maak een trap van vergelijking met deze woorden.

1 weinig 

 Doe het zo: ¡

2 paars
3 zuur

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees goed de beschrijving van de achtbanen. 
 Lees elke zin. Welk woord past op de lege plek?

Achtbaan 1
Lengte: 370 meter
Hoogte: 125 meter
Snelheid: 160 km/uur
Bouwjaar: 1997
Kosten: 20 miljoen

1 Achtbaan 1 is hoger dan achtbaan 2. Achtbaan 3 is het … .

 Doe het zo: ¡ hoogst
2 Achtbaan 3 is …, maar achtbaan 2 is langer.
3 Achtbaan 1 is snel, maar achtbaan 3 is het … .
4 Achtbaan 1 is oud, maar achtbaan 2 is … .
5 Wat is een achtbaan duur! Achtbaan 3 is het … .

week 2

les 9

Achtbaan 2
Lengte: 2210 meter
Hoogte: 33 meter
Snelheid: 103 km/uur 
Bouwjaar: 1979
Kosten: 4 miljoen

Achtbaan 3
Lengte: 950 meter
Hoogte: 139 meter
Snelheid: 206 km/uur
Bouwjaar: 2005
Kosten: 25 miljoen

 minst
 minder
 weinig

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert bijzondere gevallen van de 
trappen van vergelijking.

Dit moet je weten
Er zijn een paar bijzondere trappen 
van vergelijking.

Als het woord op 
een r eindigt, 
komt er een d bij.
 
Soms verandert het 
woord helemaal.

Als een woord eindigt 
op een s, komt er 
alleen een t bij. 

 lekkerst
 lekkerder

 lekker

 best
 beter

 goed

 wijst
 wijzer

 wijs
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taal verkennen | thema 4 | les 2

114

thema 4

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het hele werkwoord op.

1 Ik kijk achter de geheime deur. 

 Doe het zo: ¡ kijken
2 De onderduiker glimlacht naar mij.
3 We fluisteren heel zacht.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.

Doe het zo: ¡ snoepen
1 2

3 4

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het hele werkwoord is. 
Je leert dat een werkwoord verschillende vormen heeft.

Dit moet je weten
Het hele werkwoord is nog niet gebruikt in een zin.
Het werkwoord in de wij-vorm heeft dezelfde vorm als 
het hele werkwoord. 

hele werkwoord: kruipen
wie-deel  werkwoord   vorm van het werkwoord
ik   kruip  ik-vorm
hij   kruipt  hij-vorm
wij  kruipen wij-vorm
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taal verkennen | thema 4 | les 4

116

thema 4

les 4

week 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op. Onderstreep de
tegenwoordige tijd en omcirkel de verleden tijd.

1 Ik verstop me op zolder.

 Doe het zo: ¡ verstop
2 Nu ken ik haar geheim.
3 We zagen soldaten.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf het goede werkwoord op. Schrijf erachter t.t. of v.t.

1 Vandaag vier / vierde ik mijn tiende verjaardag.

 Doe het zo: ¡ vier, t.t.
2  Mijn buurvrouw Nel viert / vierde haar tiende 

verjaardag in de oorlog.
3  Ik geef / gaf mijn gasten vandaag een groot 

stuk taart.
4  Mijn buurvrouw Nel geeft / gaf elke gast toen 

één koekje van havermout.
5 Die koekjes smaken / smaakten toen heerlijk.
6 Nu smult / smulde ze van mijn verjaardagstaart.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat tegenwoordige tijd is en je leert wat 
verleden tijd is.

Dit moet je weten
Een zin in de tegenwoordige tijd (t.t.) vertelt wat 
nu gebeurt.
Een zin in de verleden tijd (v.t.) vertelt wat in het 
verleden gebeurde.
Aan het werkwoord in de zin kun je zien in 
welke tijd de zin staat.

t.t.: Vandaag spelen Jannie en ik verstoppertje.
v.t.: Gisteren speelden Jannie en ik verstoppertje.
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taal verkennen | thema 4 | les 7

122

thema 4

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf de basisvorm van het gekleurde 
woord op.

1 Oom Henk kende wel honderd moppen.

 Doe het zo: ¡ mop
2 Ik zat in zijn snelle auto.
3 We gingen een dagje uit.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord op. 
Schrijf de basisvorm erachter.

1 Herinner jij je ons laatste reisje nog?

 Doe het zo: ¡ reisje – reis
2 Ja, we gingen naar de bergen.
3 Herinner jij je de geuren nog?
4 Het rook naar uien.
5 Weet je nog in welk stadje we sliepen?
6 Nee, plaatsen verdwijnen snel uit mijn geheugen.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de basisvorm is van 
verkleinwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden en zelfstandige naamwoorden.

Dit moet je weten
Mijn zusje leest oude boeken. 

Afgeleide vorm Basisvorm 
zusje    zus (zonder -je, -tje, -pje 

of -etje)
oude  oud (zonder -e) 
boeken  boek (enkelvoud)
leest  lezen (het hele werkwoord)
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taal verkennen | thema 4 | les 9

124

thema 4

les 9

week 2

Eerst proberen
Schrijf het voorzetsel op dat past in de zin.

Kies uit:   in       aan        voor     

     op      tijdens  

1 … het ongeluk was alles goed … het hoofd van oom Henk.

 Doe het zo: ¡ Voor, in 

2 … mijn bezoek op zaterdag zit ik vaak met hem … de tafel.
3 … zijn ogen blinken tranen als ik na de maaltijd weer … mijn fiets spring.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het voorzetsel op dat past in de zin. 
Kijk goed naar de afbeelding.

Kies uit:   voor      boven      naast      uit  

1 Aan de muur … mijn bed hangt een foto.

 Doe het zo: ¡ boven
2 Op de foto staan mijn opa en oma … elkaar.
3 … hen zit een kleine jongen op de grond.
4 … zijn benen ligt een grote voetbal.
5 De jongen is mijn vader … een ver verleden.
6 … het slapen knipoog ik altijd even naar hem.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert voorzetsels gebruiken in een zin.

Dit moet je weten
Voorzetsels geven aan waar of wanneer 
iets gebeurt: onder de kast, voor het 
huis, na het ontbijt, in de pauze.
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taal verkennen | thema 5 | les 2

10

thema 5

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp van de zin op.

1 Er kijkt een astronaut door het raam 
 naar binnen.

 Doe het zo: ¡ een astronaut
2 Vanavond vertrekt hij met een raket voor een 
 enkele reis heelal.
3 Wat zullen papa en mama schrikken!

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het onderwerp van de zin op.
Je vindt het als je antwoord geeft op de vraag.

1 Jan Erik kan niet slapen.
 Wie kan niet slapen?
 Doe het zo: ¡ Jan Erik
2 Hij droomt van het heelal.
 Wie droomt van het heelal?
3 Brof neemt hem mee naar verre planeten.
 Wie neemt hem mee naar verre planeten?
4 Samen vertrekken ze in een ruimteschip.
 Wie vertrekken samen in een ruimteschip?
5 Wat zal zijn broer jaloers zijn!
 Wie zal jaloers zijn?
6 Zijn broer zit morgen gewoon in de klas bij juf Manon.
 Wie zit morgen gewoon in de klas bij juf Manon?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het onderwerp van de zin is.

Dit moet je weten
Het onderwerp is het wie-deel van de zin.
Het onderwerp in een zin vertelt wie of 
wat iets doet.

Jan Erik heeft ruzie met papa en mama.
Ze geloven hem niet.
In de tuin staat een raket.
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taal verkennen | thema 5 | les 4

12

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het verwijswoord op. Schrijf ook op naar 
welk woord het verwijst.

1 Jan Erik is vastberaden. Hij kiest voor een 
 enkele reis heelal.

 Doe het zo: ¡ Hij  Jan Erik
2 Lydia Rood houdt van reizen. Als het even kan, 
 trekt ze eropuit.
3 Een kind heeft belangstelling voor sterren.

Het wil meer weten over het heelal.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord op. Schrijf ook op 
 naar welk woord het verwijst.

1 Jan Jacob heeft weinig verbeelding.
Hij gelooft niet in sprookjes.

 Doe het zo: ¡ Hij  Jan Jacob

2  Mama is druk bezig. 
Ze heeft geen tijd voor onzin.

3  Papa maakt altijd grapjes. 
Hij lacht Jan Erik uit.

les 4

week 1

4  Jan Erik is boos. 
Hij zag écht een raket.

5  Buurman Brof vliegt door het heelal. 
Nu is hij ver van huis.

6  Jan Erik stapt in de vensterbank. 
Gaat hij met buurman Brof mee?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je kunt verwijzen naar mensen.

Dit moet je weten
Een verwijswoord wijst naar een woord dat al 
eerder is genoemd.
Een verwijswoord zorgt ervoor dat je niet 
twee keer hetzelfde hoeft te zeggen.

Jan Jacob zet zijn koptelefoon op. 
Hij luistert naar muziek. Hij  Jan Jacob

Mama is bezig. 
Ze heeft geen tijd. Ze  Mama

Het jongetje kijkt naar tv. 
Hij is gek op tekenfilms. Hij  Het jongetje

In de tuin speelt een kind. 
Het trapt tegen een bal. Het  een kind
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taal verkennen | thema 5 | les 7

18

thema 5

les 7

week 2

Eerst proberen
Zet een komma in de zin. Schrijf de hele zin op, 
met de komma.

1 Meneer bent u echt astronaut?

 Doe het zo: 

 ¡ Meneer, bent u echt astronaut?

2 Natuurlijk ben ik echt dat zie je toch wel?
3 Dan moeten ze het zelf maar weten denkt Marlien.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees de zinnen zachtjes hardop. In welke zinnen staat de komma op de goede plaats?
Schrijf de letters achter die zinnen op. Zet de letters achter elkaar, dan krijg je een woord.

1 Professor Tsjin, wat heeft u precies uitgevonden? p
Professor Tsjin wat heeft u, precies uitgevonden? h

 Doe het zo: ¡ p
2 Meneer Verkerk, het is professor Ho. o

Meneer Verkerk het is, professor Ho. e
3 Pardon zou u toch, antwoord kunnen geven? l

Pardon, zou u toch antwoord kunnen geven? e
4 Jazeker, maar wetenschappers werken heel precies. d

Jazeker maar wetenschappers werken, heel precies. a
5 Professor, Ho ik zal beter opletten. a

Professor Ho, ik zal beter opletten. e
6 Fijn meneer, wij ontwikkelen voedsel voor astronauten. r

Fijn meneer wij ontwikkelen, voedsel voor astronauten. s

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een komma schrijft.

Dit moet je weten
Je schrijft een komma:
•  om de lezer te helpen een lange zin 

te begrijpen;
• als je iemand aanspreekt;
•  tussen twee werkwoorden van 

twee zinsdelen.

Ik keek het liefst naar buiten, 
naar de aarde.
André, wat wilde je worden als kind?
Als je ruzie hebt, kun je niet slapen.
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taal verkennen | thema 5 | les 9

20

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het zelfstandig naamwoord op 
met het lidwoord.

1 Ruimtestations draaien om de aarde.

 Doe het zo: ¡ de ruimtestations, de aarde
2 Daar brengen astronauten een lange tijd door.
3 Ze voeren onderzoeken uit, bijvoorbeeld hoe 
 planten groeien in de ruimte.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het zelfstandig naamwoord op met het lidwoord.

1 Het ruimtestation is pas klaar.

 Doe het zo: ¡ Het ruimtestation
2 De astronauten willen er graag heen.
3 Ze vliegen er met een raket naar toe.
4 Dat is een lange reis.
5 Als ze er zijn, zien ze de aarde.
6 Het is een klein stipje!

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert nog meer over het zelfstandig 
naamwoord.

Dit moet je weten
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden 
voor:
•  mensen, dieren en dingen die je kunt 

aanraken;
• dingen die je niet kunt aanraken.

 wel aanraken niet aanraken
 raket liefde
 gordijnen ruzie
 oven lengte
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taal verkennen | thema 6 | les 2

44

thema 6

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op. Schrijf het hele werkwoord op 
en de ik-vorm erachter.

1 Boven de muur fonkelt de Avondster.

 Doe het zo: ¡ fonkelt – fonkelen  fonkel
2 De computer pruttelt.
3 Ik hoorde van de beren in Berlijn.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 a Schrijf het werkwoord van elke zin op.

 Doe het zo: ¡ slenteren

b  Heeft het werkwoord dezelfde vorm als 
het hele werkwoord? Omcirkel het.
Is het de ik-vorm? Onderstreep het.

 Doe het zo: ¡ slenteren

 Van: Jeroen Bosch <jeroenbosch@vrienden.net> 

 Aan: Meis de Groot <meisdegroot@aarde.nl>

 Onderwerp: Berlijn

 Hey Meis,
1 We slenteren de halve dag door de stad.
2 Ik luister naar de geschiedenis van Berlijn.
3 Mijn ouders vertellen veel over de muur.
4 We zoeken er overal naar.
5 Hier en daar vinden we een stukje muur.
6 Ik doe zo’n stukje in de bijlage. ;-)

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de ik-vorm van een 
werkwoord is.

Dit moet je weten
De ik-vorm van een werkwoord:
je neemt het hele werkwoord en 
haalt er -en van af.

hele werkwoord  ik-vorm
fietsen − en  fiets
liggen − en  lig
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taal verkennen | thema 6 | les 4

46

thema 6

Eerst proberen
Verander het onderwerp van de zin. Gebruik het woord 
tussen haakjes. Schrijf de nieuwe zin op.

1 Ik schrijf gedichten. (Wij)

 Doe het zo: ¡ Wij schrijven gedichten.
2 Thomas staart naar het papier. (Ik)
3 De kinderen lopen de klas in. (Thomas)

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf van elke zin eerst het onderwerp en dan het werkwoord op.

Doe het zo: ¡ Ik, logeer

les 4

week 1

 Van: Phil 

 Aan: Julian

 Betreft: mijn opa

 Hoi Julian,
1 Ik logeer graag bij mijn opa.
2 Wij zijn echt goede vrienden.
3 Jij vindt dat misschien raar.
4 Wij knutselen altijd samen.
5 Hij maakt de mooiste dingen.
6 Doen jullie dat ook?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp en het 
werkwoord bij elkaar horen.

Dit moet je weten
Als het onderwerp verandert van 
enkelvoud in meervoud of andersom, 
verandert één werkwoord ook.

Ik speel graag op de computer.
Wij spelen graag op de computer.
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taal verkennen | thema 6 | les 7

52

thema 6

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het bijvoeglijk naamwoord op.
Onderstreep het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.

1 Hij schrijft een mooi gedicht over een houten hart.

 Doe het zo: ¡ mooi, houten
2 Hij stopt het papieren gedicht in haar katoenen jas.
3 In die jaszak zit ook een grijze, metalen fietssleutel.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord op.

1 Verliefd zijn, is net als een wollen trui: 
 het kriebelt zo lekker op je lijf.

 Doe het zo: ¡ wollen
2 Gelukkig zijn, is net als een diamanten ring: 
 het is heel veel waard.
3 Boos zijn, is net als een papieren vliegtuig, 
 het is zo weggevlogen.
4 Verdrietig zijn, is net als een stenen muur, 
 het brokkelt langzaam af.
5 Liefde is net als een paar rubberen laarzen: 
 lekker soepel.
6 Vriendschap is net als een stalen balk, ’t kan 
 heel lang mee.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoorden zijn.
 
Dit moet je weten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
zegt van welke stof het zelfstandig 
naamwoord gemaakt is.
Bijvoorbeeld van hout, zilver, papier, 
katoen, steen, ijzer of van staal.
Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
eindigt meestal op -en.

De gouden koets van de koningin.
De ijzeren haak hangt aan de muur.
Het stalen kozijn roest niet.
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taal verkennen | thema 6 | les 9

54

thema 6

Eerst proberen
Schrijf op hoe het gekleurde woord is gebruikt.
Is dat letterlijk of figuurlijk?

1 Die koekjes smaken erg zoet.

 Doe het zo: ¡ letterlijk
2 Mijn zusje is erg zoet.
3 Hij trok een zuur gezicht.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In welke zin is het gekleurde woord 
 figuurlijk gebruikt?

1 a Wat twinkelt die ster mooi.
b Fatima is de ster van de avond.

  Doe het zo: ¡ b
2 a Mijn moeder was blij, ze liep helemaal te stralen.

b Het is heet in de stralen van de zon.
3 a Die man heeft een dikke buik.

b Mijn broertje huilde dikke tranen.
4 a Mijn maag knort van de honger.

b Het varken knort.
5 a Zij dragen allebei een gouden ring.

b Dit is een dag met een gouden randje.
6 a Hans loopt naar school.

b Mijn neus loopt.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen letterlijk en 
figuurlijk taalgebruik.

Dit moet je weten
Letterlijk betekent dat je met woorden 
precies zegt wat je bedoelt.
Figuurlijk betekent dat je met woorden 
iets anders bedoelt dan je letterlijk zegt.

letterlijk  Een zware tas 
is een tas die 
veel weegt.

figuurlijk  Een zware storm 
is een hevige storm.
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taal verkennen | thema 7 | les 2

78

thema 7

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de eigennamen op. Denk aan de hoofdletters.

1 De avonturen van ronja spelen zich af in zweden.

 Doe het zo: ¡ Ronja, Zweden
2 astrid lindgren werd geboren in het plaatsje vimmerby.
3 Daar, in de provincie småland, vind je het huis
 van pippi langkous.

Heb je alles goed? Begin bij 

Heb je een fout? Begin bij 

1 Welke eigennamen zie je?
Schrijf die woorden op, met een hoofdletter.

Doe het zo: ¡ Carry Slee

boeken top 5 van Fazenda

 titel schrijver

1 afblijven carry slee
2 dolfje weerwolfje  paul van loon
3 het boek van sabé lydia rood
4 ben jij ook op mij? sanderijn van der doef
5 annetje lie imme dros
6 de gebroeders leeuwenhart astrid lindgren

Leuk lijstje. Denk aan de hoofdletters, de juf

.

eeeeeeeee
lolololololololooooonononononononononono
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er nog meer eigennamen 
zijn dan eigennamen van mensen.
Je leert dat je die eigennamen ook met 
een hoofdletter schrijft.

Dit moet je weten
Eigennamen zijn:
•  namen van mensen (voornaam en 

achternaam), dieren of dingen.
•  namen van landen, provincies, 

steden, dorpen, straten en rivieren.
De eerste letter van een eigennaam is 
een hoofdletter.

 
Hamza is geboren in Utrecht.
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taal verkennen | thema 7 | les 4

80

thema 7

Eerst proberen
Schrijf het bijwoord van elke zin op.

1 Ik vond het boek geweldig.

 Doe het zo: ¡ geweldig
2 De schrijver heeft het mooie verhaal over 
 Ronja spannend verteld.
3 Goed gedaan, beste mevrouw Lindgren!

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het bijwoord op.
Je vindt het door antwoord te geven op de vraag.

1 Die zure melk smaakt vies.
Hoe smaakt de zure melk?

 Doe het zo: ¡ vies
2 Hij splijt het hout langzaam.

Hoe splijt hij het hout?
3 In een museum moet je zachtjes praten.

Hoe moet je praten in een museum?
4 Ze leest snel het spannende boek uit.

Hoe leest ze het spannende boek uit?
5 Zij ziet er in haar rode jurk leuk uit.

Hoe ziet ze eruit in haar rode jurk?
6 Jij hebt in de taalles hard gewerkt.

Hoe heb jij in de taalles gewerkt?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een bijwoord is.

Dit moet je weten
Een bijwoord zegt iets over het 
werkwoord in de zin.

Mattis roept hard naar zijn dochter.
Het verhaal loopt goed af.
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taal verkennen | thema 7 | les 7

86

thema 7

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op en zet 
de vorm en regel erachter.

1 Cornelis Nep verzamelt van alles.

 Doe het zo: 
 ¡ verzamelt  
  hij-vorm, 
  ik-vorm + t

2 De mensen kijken graag naar zijn nepspullen.
3 Ik stuur hem binnenkort een bosje kunstbloemen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf op in welke vorm het werkwoord staat.

1 Hij bouwt een kunstwerk. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm

 Doe het zo: ¡ b hij-vorm
2 Wij fietsen naar het museum. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
3 In de grote zaal kijken zij naar het kunstvoorwerp. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
4 Ik bouw een kunstwerk na met blokken. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
5 Zij bekijkt de collectie van dichtbij. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
6 Jullie bladeren door de catalogus. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de vormen van werkwoorden maakt in de 
tegenwoordige tijd.

Dit moet je weten.
Er zijn regels voor het schrijven van werkwoorden.

onderwerp werkwoord t.t. vorm regel
ik  begin ik-vorm hele werkwoord   –en
hij begint hij-vorm ik-vorm +t
wij beginnen wij-vorm hele werkwoord
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taal verkennen | thema 7 | les 9

88

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de juiste vorm van hebben of zijn op.

1 Cornelis Nep … een museum met kunstvoorwerpen.

 Doe het zo: ¡ heeft
2 Het … een heel grappig museum.
3 Jullie … er ook welkom.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In elke zin staat één vorm van hebben of zijn.
Schrijf die woorden op met het onderwerp erbij.

1 Sem heeft iets gekregen van zijn tante.

 Doe het zo: ¡ Sem heeft
2 Je hebt er misschien nog nooit van gehoord.
3 Het is een letterbak.
4 Letterbakken hebben veel vakjes.
5 Vroeger zijn er letters in bewaard.
6 De vakjes zijn vitrines van Sems museum.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de werkwoorden hebben en zijn 
in de tegenwoordige tijd.

Dit moet je weten
Hebben en zijn zijn onregelmatige 
werkwoorden.
Onregelmatige werkwoorden houden 
zich niet aan de regels.

onderwerp werkwoord t.t. vorm
ik heb / ben  ik-vorm
jij hebt / bent jij-vorm
hij heeft / is  hij-vorm
wij hebben / zijn wij-vorm
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taal verkennen | thema 8 | les 2

112

thema 8

les 2

week 1

Eerst proberen
Maak van het gekleurde woord een vrouwelijke 
persoonsnaam. Schrijf beide woorden op.

1 Een fysiotherapeut weet alles van spieren.

 Doe het zo: ¡ fysiotherapeut – 
  fysiotherapeute

2 Een boer weet alles van de opbrengst van zijn land.
3 Een verkoper weet alles van prijs en kwaliteit.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak vier rijtjes. Voor woorden die eindigen op -e, 
 -es, -in en -ster. Schrijf de namen in de goede rijtjes.

1 Als je van muziek houdt, kun je violiste worden  
 of zangeres.

 Doe het zo:

-e -es -in -ster
violiste zangeres

2 Ben je sportief, word dan of sportlerares of turnster.
3 Houd je van dieren? Dierenverzorgster of leeuwentemster passen bij je.
4 Ben je van alle markten thuis? Word dan lerares of inkoopster.
5 Ben je graag buiten? Boerin of bloemiste worden is iets voor jou.
6 Ben je graag onder de mensen? Denk dan aan advocate of kokkin.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert mannelijke en vrouwelijke 
persoonsnamen voor mensen en dieren.

Dit moet je weten
Er zijn mannelijke en vrouwelijke 
persoonsnamen voor mensen en dieren.
Je maakt een vrouwelijke persoonsnaam 
door aan de mannelijke naam een stukje 
toe te voegen of te vervangen.

Mannelijke naam Vrouwelijke naam
agent +e agente
baron +es barones
vriend +in vriendin
leider -er +ster leidster
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taal verkennen | thema 8 | les 4

114

thema 8

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar in je schrift: werkwoord (ww), bijvoeglijk 
naamwoord (bn), zelfstandig naamwoord (zn) en voorzetsel (vz).
Schrijf deze woordsoorten van elke zin op. 
Als een woordsoort niet in de zin voorkomt, zet je een streepje.

1 De jonge dokter werkt de hele dag.

 Doe het zo: ¡ ww: werkt
  bn: jonge, hele
   zn: dokter, dag
   vz: -
2 De beren smeren broodjes met honing.
3 Dit gedicht gaat over zere voeten.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.

Kies uit:   werkwoord      zelfstandig naamwoord      lidwoord      bijvoeglijk naamwoord  

1 De warme bakker bakt zoete broodjes.

 Doe het zo: ¡ warme (bn), broodjes (zn)
2 De timmerman slaat met een zware hamer.
3 De oude houthakker gooit zijn bijl op de grond.
4 Ook met erge kiespijn kan de boer nog lachen.
5 De matroos valt in het koude water van de zee.
6 Wat vind jij het leukste beroep?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert woordsoorten 
herkennen in een zin.

Dit moet je weten
De afkortingen van de 
woordsoorten zijn:
lidwoord = lw
werkwoord = ww 
voorzetsel = vz
zelfstandig naamwoord = zn
bijvoeglijk naamwoord = bn

De beer woont in het grote bos.
lw: de, het
ww: woont
vz: in
zn: beer, bos
bn: grote
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thema 8

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het wie-deel op met de juiste vorm 
van het werkwoord.

1 Ik (kunnen) het niet alleen en jij (mogen) 
 het niet alleen!

 Doe het zo: ¡ ik kan, jij mag
2 Weet jij al wat je later (willen) worden?
3 Ik (zullen) jou eens foppen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In elke zin staat een vorm van kunnen, mogen, willen of zullen.
Schrijf deze op met het wie-deel.

1 Ik wil een clown op mijn verjaardag.

 Doe het zo: ¡ Ik wil
2 Het mag van mijn moeder.
3 Je kunt een clown gewoon in het telefoonboek vinden.
4 Clown Alberto wil wel komen optreden.
5 Ik mag hem helpen met zijn act.
6 Wat zullen mijn vrienden lachen!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de werkwoorden kunnen, willen, 
mogen en zullen gebruiken.

Dit moet je weten
Sommige werkwoorden houden zich niet 
aan de regels.

 kunnen mogen willen zullen
ik kan mag wil zal
jij kunt mag wilt zult
hij kan mag wil zal
wij kunnen mogen willen zullen
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thema 8

Eerst proberen
Maak van een gesloten vraag een open vraag.
Vraagwoorden zijn: wie, wat, waar, wanneer, 
welke, hoe en waarom.

1 Weet je al wat je later worden wilt?

 Doe het zo: ¡ Wat wil je later worden?
2 Houden jullie van grappen en foppen?
3 Ben je wel eens in een fopwinkel geweest?

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees de vragen en de antwoorden.
Is het een gesloten of een open vraag?

1 Wat voor gevoel heb je nu na de wedstrijd?
Ik ben heel blij.

 Doe het zo: ¡ open
2 Hebben jullie gewonnen? Ja!
3 Hoe ging het in de tweede helft van de wedstrijd?

Het ging best goed.
4 Wil je later naar de Olympische spelen? Ja.
5 Wat was jouw beste moment in de wedstrijd?

Toen ik scoorde.
6 Wat wil je later worden? Profvoetballer of reisleider.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat gesloten vragen en wat 
open vragen zijn.

Dit moet je weten
Gesloten vragen beginnen met een 
werkwoord.
Je kunt ze met ja of nee beantwoorden.
Open vragen beginnen met een 
vraagwoord.
Je kunt er meestal een langer 
antwoord op geven.

Gesloten vraag: Ga je mee naar buiten?
Open vraag: Wat ga je doen?
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