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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 5 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je een duidelijke instructie kunt schrijven.

Je gaat je tanden poetsen.
Schrijf stap voor stap op wat je doet.

Instructie
In een instructie leg je stap voor stap uit hoe je iets 
doet. Bijvoorbeeld: hoe je je tanden poetst, hoe een 
wasmachine werkt of hoe je een tosti maakt. 
Je herkent instructies aan werkwoorden.

Zo maak je een instructie:
• Zet voor iedere stap een nummer.
• Begin iedere zin met een werkwoord.
• Begin iedere nieuwe zin op een nieuwe regel.
•  Gebruik volgordewoorden, bijvoorbeeld: 

eerst, dan, daarna, vervolgens, ten slotte.

Doe het zo:
1 Doe eerst de was in de wasmachine.
2 Sluit dan de wasmachine.
3 Doe daarna wasmiddel in het bakje.
4 Kies vervolgens het goede wasprogramma.
5 Start ten slotte de wasmachine.

Uitleg

Hoe maak je een tosti?
Schrijf de instructie.
Schrijf bij ieder plaatje één zin.

1  2 3 4

Doe het zo:

1 DÄo£efl ◊hÏ‡aŸºÓmŸ ÅeflºÓnŸ ◊kÏ‡aÏ‡a¶s o™pŸ ¿tflºÓwÉeÑefl ◊b‰o«tÑeflñrŸºıhÏ‡aŸºÓmŸºÓmÇeflºÓnŸ. 

1

2

In de uitleg staan de 
begrippen die je nodig 
hebt. Je werkt ermee in de 
opdrachten.

Hier zie je wat je gaat leren. 
Dit is het doel van de les. 

238079.indb   4 20/10/12   8:49 AM
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Hoe pomp je een fietsband op?
Schrijf de instructie. 

 band  knijper 
 ventiel slang
 ventieldopje 

A Kijk nog eens naar opdracht 3.
 Schrijf het goede antwoord op.

 1 Ik heb voor iedere stap een nummer gezet.  ja / nee
 2 Ik ben iedere zin met een werkwoord begonnen.  ja / nee
 3 Ik heb iedere zin op een nieuwe regel gezet.  ja / nee
 4 Ik heb in iedere zin een volgordewoord gebruikt.  ja / nee

B Verbeter je instructie, als dat nodig is.

Stel, dat je deze instructie voorleest aan een kind van groep 3.
Wat gaat hier niet goed?

Ken je de betekenis van het woord niet?
1 Pak dan je woordenboek Engels.
2 Zoek het woord op en lees de betekenis.

Je zusje is jarig. 
Daarom heb je een cadeautje op haar kamer verstopt.
Schrijf stap voor stap op hoe ze het kan vinden.

Volgende les Je oefent verder met het schrijven van instructies. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 118 of pluswerk of computer.

3

ban

4

5

6

Hier lees je wat je in de 
volgende les gaat doen.

Ben je klaar? Kies dan een 
opdracht achter in het 
Taalboek of Werkboek. Je 
kunt ook aan de slag gaan 
op de computer of met 
pluswerk.

Ben je iets vergeten?
Kijk dan achter in het 
Taalboek. Daar staat het 
Taalmaatje met alle uitleg 
bij elkaar.

Je leerkracht vertelt je of je 
deze opdracht maakt.

Heb je tijd over? 
Maak dan de opdracht met 
het rondje ervoor.
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Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema beeldende kunst

 •  hoe je de betekenis van een woord kunt vinden 
met een woordenboek

 • woorden bij het thema museum

 • hoe je een woord kunt onthouden met een 
woordparaplu

Schrijven 1F

 • hoe je iemand beschrijft

 • hoe je iets beschrijft

Luisteren en spreken 1F

 • precies naar informatie luisteren

 • hoe je voor de klas iets kunt vertellen

Kijk op taal 1F

 • hoe je de persoonsvorm en het onderwerp kunt 
vinden

 •  Herhaling: hoe je het onderwerp kunt vinden en 
hoe je een zin in zinsdelen verdeelt

Extra 1F

 • Lekker lezen: wat een gedicht is

 • Kijk op taal: uitdrukkingen met kleuren en vormen
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Groep 5 – Thema 7 Mooi! – Week 160

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken
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Themawoorden 
en schoolwoorden

het aantal
Hoeveel er van iets is.

de afbeelding
Een plaatje, een foto of een tekening van iets.

de afdruk
Een tekst of afbeelding op papier gedrukt, een print.

afdrukken
Een tekst of afbeelding op papier zetten, 
iets printen.

de camera
Een toestel om foto’s of films mee te maken.

filmen
Met een camera een film maken.

de fotograaf
Iemand die foto’s maakt, vaak voor zijn beroep.

fotograferen
Foto’s maken.

namaak
Niet echt, nep.

de tekenaar
Iemand die voor zijn beroep tekeningen maakt.

in het vervolg
Voortaan.

het voorwerp
Het ding.
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Groep 5 – Thema 7 Mooi! – Week 162

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenLes1
Je leert  • woorden bij het thema beeldende kunst.

 • hoe je de betekenis van een woord kunt vinden met een woordenboek.

A Kijk naar de plaat op bladzijde 58.
 Beantwoord daarna de vragen.

 1 Wat is er in het museum te doen?
 2 Naar welk museum ben je zelf geweest?

B Lees de folder op bladzijde 60.
 Schrijf je antwoorden op.

 1 Welke les zou jij het liefst willen volgen?
 2 Waarom lijkt jou die les het leukst?

Woordenboek
Je weet al: in een woordenboek staan de woorden op 
alfabetische volgorde. In een woordenboek kun je de 
betekenis van een woord opzoeken. Maar je kunt er ook 
vinden welk lidwoord je moet gebruiken: de of het.

Uitleg

Schrijf de betekenis van de woorden op.
Gebruik het woordenboek.

1 de hiëroglief
2 de piramide
3 het perspectief
4 het statief

Lees de beschrijving.
Kies dan het goede woord bij de zin.

namaak  in het vervolg  filmen  fotograferen

1  Je moet voortaan een schort om als je gaat 
schilderen.

2 Dat is geen echt bont, dat is nepbont.
3 Michelle maakt foto’s van haar nieuwe kamer.
4  We beginnen morgen met het opnemen van 

de nieuwe film.

1

2

3
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Plaats de woorden in de woordkast.
Zet de-woorden links en het-woorden rechts.
Teken eerst de woordkast in je schrift.

farao  houtskool  schilderij

lens  fotoalbum  penseel

woorden
de-woorden het-woorden

Vul het goede woord in. 
Kies uit:

fotograaf  tekenaar  camera  afdruk

1 Met een … film ik mijn klasgenoten.
2 De … maakt foto’s van de nieuwe kunstwerken.
3  Met deze printer kun je een mooie … maken 

van je werkstuk.
4 Mijn vader tekent plaatjes in kinderboeken, hij is …

Zet de of het voor het woord.
Schrijf daarna de betekenis op.
Gebruik het woordenboek.

1 suppoost
2 palet
3 artotheek
4 atelier

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema beeldende kunst 
en met de betekenis van een woord vinden met een woordenboek. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

4

5

6
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Groep 5 – Thema 7 Mooi! – Week 164

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je iemand beschrijft.

Beschrijf je juf of meester.
Doe het zo:

 M¶ÿŒºÓnŸ ÓmÇeÑe®s¡tÑeflñrŸ i¶s ◊hÇeÑeflºılŸ gÊrÏ‡o•o«tfl, Óvør¶iÇeflºÓnÏ‡dÇeflºıl¶ÿŒºıkŸ, …

Iemand beschrijven
Wil je iemand beschrijven? Bijvoorbeeld 
de tekenaar op het plaatje?
Schrijf dan eerst woorden op. 
Maak bijvoorbeeld twee rijtjes:

innerlijk uiterlijk

creatief bruine ogen

verstrooid korte blauwe 
broek

vriendelijk snor en 
baard

Maak daarna met ieder woord 
een zin.

De tekenaar is ontzettend creatief.
Hij ziet er een beetje verstrooid uit.
Hij heeft bruine ogen.
Hij draagt een korte blauwe broek.

Uitleg

Zet de woorden in het goede rijtje. Kies uit:

bruine ogen  verlegen  ondeugend

rood haar  sportief  zwembroek

innerlijk uiterlijk

1

2
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A Kijk naar het plaatje.
 Maak de rijtjes af.

kleren lichaam

korte witte rok lichte huidskleur

B Beschrijf de vrouw nu in zinnen.
 Gebruik de woorden uit de rijtjes hierboven.

Beschrijf een maatje.
Schrijf eerst op wie je gaat beschrijven.
Vul daarna woorden in.
Maak er ten slotte zinnen mee.

I°kŸ ◊bÉe®sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf≠ …

innerlijk uiterlijk

Hoe ziet jouw superheld of -heldin eruit?
Beschrijf hem of haar eerst in woorden.
Maak er daarna zinnen mee.

goed in … uiterlijk

Volgende les Je oefent verder met het beschrijven van iemand. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Groep 5 – Thema 7 Mooi! – Week 166

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenLuisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • wat het onderwerp is.

Lees de zinnen.
Schrijf je antwoorden op.

1 De kinderen tekenen. Wie tekenen?
2 Nigel gumt. Wie gumt?
3 Het potlood breekt. Wat breekt?
4 Bas krast.  Wie krast?
5 De puntenslijper valt. Wat valt?

Onderwerp
Een belangrijk zinsdeel is het onderwerp.
Het onderwerp en de persoonsvorm horen bij elkaar.
Zo vind je het onderwerp (ow) van een zin:
1 Zoek de persoonsvorm.
2 Vraag: Wie (of wat) + persoonsvorm.
3 Het antwoord op die vraag is het onderwerp.

De fotograaf maakt een foto.
1 De persoonsvorm is: maakt.
2 Wie maakt? Antwoord: De fotograaf.
3 De fotograaf is het onderwerp van de zin.

Uitleg

Zoek het onderwerp.
Doe het zo:

1 WÄa»tfl ∏sÃcflºıh¶ÿŒºÓn»tfl? o§w· = dÇefl ÓzÏ‡o§nŸ
1 De zon / schijnt. Wie/wat … ? ow = …
 pv

2 De kinderen / gaan / naar buiten. Wie/wat … ? ow = …

 pv

3 We / fotograferen / het speelplein. Wie/wat … ? ow = …

 pv

4 De foto’s / hangen / nu in de klas. Wie/wat … ? ow = …
 pv

1

2
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Schrijf eerst de vraag op.
Zoek dan het onderwerp.
Doe het zo:

1 WÈiÇefl ∏sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf√tfl? o§w· = SÄaŸºÓmŸ
1 Sam / schrijft / veel boeken.
2 Haar nieuwe boek / wint / een prijs.
3 De schrijfster / belt / Nikki.
4 Nikki / maakt / tekeningen / bij de verhalen.
5 Ze / tekent / prachtig.

Kijk naar de zinnen.
Is het onderwerp goed of fout?
Is het fout? Schrijf dan het goede onderwerp op.
Doe het zo:

1 ◊fμo™u»tfl, o§w· = LÏ‡a¶uŸñrÇeflºÓn¶s
1 Laurens / heeft / een broertje.
 ow
2 Zijn broertje / tekent / graag.
 ow
3 Sander / slijpt / de potloden.
 ow
4 Ze / maken / de mooiste tekeningen.
 ow

Maak bij ieder plaatje een zin.
Zet een streep onder het onderwerp.

1   2 

Volgende les Je oefent verder met het onderwerp. Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en sprekenLes7
Je leert  • precies te luisteren naar informatie.

Luister naar fragment 1 bij deze les.
Wat heb je onthouden? Schrijf drie dingen op.

Precies luisteren
Ga je met de hele klas naar het museum?
Luister dan goed naar de informatie.

• Op welke dag is het?
• Hoe laat vertrekken we?
• Waar is het?
• Wie gaan er allemaal mee?
• Hoe gaan we erheen?

Uitleg

Luister nog een keer naar fragment 1.
Beantwoord daarna de vragen.

1 Op welke dag is het?
2 Hoe laat vertrekken we?
3 Waar is het?
4 Wie gaan er allemaal mee?
5 Hoe gaan we erheen?

 

1

2
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A Luister naar fragment 2 bij deze les.
 Lees daarna de volgende zinnen.
 In welke zinnen staat foute informatie?
 Schrijf het nummer van die zinnen op.

 1 We gaan dinsdag naar de tentoonstelling.
 2 We vertrekken om 9.30 uur van school.
 3 De tentoonstelling is in de bibliotheek.
 4 Er gaan vier kinderen mee.
 5 We gaan lopend naar de bibliotheek.

B Luister nog een keer naar fragment 2.
 Verbeter de foute zinnen.
 Schrijf de informatie goed op.

Luister naar fragment 3 bij deze les.
Drie dingen worden niet genoemd.
Welke dingen zijn dat? 
Kies uit:

op welke dag het is  hoe laat we vertrekken

wie er meegaan  hoe we naar het museum gaan

waar het museum is

In luistertekst 3 wordt ook extra informatie gegeven. 
Daarover gaan de volgende vragen. 
Schrijf de antwoorden in je schrift.

1 Wat moeten de kinderen meenemen?
2 Wat eten de kinderen tussen de middag?
3  Wat gaan de kinderen doen tijdens het bezoek 

aan het museum?
4 Wat krijgt de klas aan het einde van het bezoek?

Volgende les Je leert wat een gedicht is. 
Je werkt dan in het Werkboek. 

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken
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Themawoorden 
en schoolwoorden

het beeld
Een kunstwerk dat is gemaakt 
van steen, hout of metaal.

het doek
Het schilderij.

de kunstschilder
Iemand die voor zijn beroep schilderijen maakt.

de kunststof
Een stof die mensen in fabrieken maken.

het kunstwerk
Een beeld of schilderij dat als kunst wordt gezien.

overdreven
Te erg of te veel.

de periode
Een bepaalde hoeveelheid tijd.

het schilderij
Een afbeelding die met verf en een penseel is gemaakt.

het staal
Een hard soort ijzer.

de stof
Het materiaal, de grondstof.

de tentoonstelling
Een verzameling voorwerpen waar 
mensen naar komen kijken.

verroest
Wanneer iets verroest, komt er een 
bruine, korrelige laag op en valt het uit elkaar.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenLes9
Je leert  • woorden bij het thema museum.

 • hoe je een woord kunt onthouden met een woordparaplu.

Lees de folder op bladzijde 70. 
Schrijf je antwoorden op.

1 Welke les zou jij het liefst willen volgen?
2 Waarom lijkt jou die les het leukst?

Woordparaplu
Wil je woorden die bij elkaar horen beter 
onthouden? Maak dan een woordparaplu. 
Bovenaan zet je het woord waar alle 
andere woorden bij passen. Dat is het 
paraplu-woord.
Daaronder schrijf je de woorden 
die bij het paraplu-woord passen.

Uitleg

hout staal kunststof

de stof

A Lees de folder op bladzijde 70 nog eens.

B Welke vier woorden zet je onder de woordparaplu? 
 Kies uit:

 verroest  de kunstschilder

 het beeld  het doek

 het schilderij  de verf     
... ... ... ...

schilderles

 

C En welke vier woorden passen bij deze woordparaplu?

 

het doek  het beeld

het kunstwerk  het schilderij

de stof  de tentoonstelling    
... ... ... ...

beeldhouwles

1

2
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Zoek het woord bij de zin. Kies uit:

overdreven  de tentoonstelling

verroest  de periode

1 De beelden van mijn moeder staan in de bibliotheek.
2 In de zomer zetten we ook beelden in de tuin.
3 Het heeft wel duizend liter geregend!
4 Het beeld van staal is nu bruin geworden.

Maak de woordparaplu’s af.

 het gebouw ... ... ...

museum

 

 

staal ... ... ...

stoffen

Kijk naar de woordparaplu’s. Welk woord hoort in de paraplu?

 mes lepel vork

...

  rood blauw lila

..........

 regen bewolkt zon storm

...........

 Roodkapje Assepoester Klein Duimpje Sneeuwwitje

...........

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema museum 
en met de woordparaplu. Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4
1 2 

5
1 2 

3 

4 
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes 11
Je leert  • hoe je iets beschrijft.

Beschrijf een tekening of poster die in de klas hangt.

Beschrijving maken
Wil je iets beschrijven, bijvoorbeeld een kunstwerk?

Vertel dan:
• wat je ziet;
• wie het heeft gemaakt of wie het heeft gevonden;
• waarvan (van welk materiaal) het is gemaakt;
• wanneer het is gemaakt;
• waarom het bijzonder is.

Uitleg

Kijk naar het beeld.
Beantwoord daarna de vragen.

1 Wat zie je?
2 Wie heeft het gemaakt?
3 Waarvan (van welk materiaal) is het gemaakt?
4 Wanneer is het gemaakt?
5 Waarom is het bijzonder?

1

2
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Kijk naar het doek.
Beantwoord daarna de vragen.

1 Wat zie je?
2 Wie heeft het gemaakt?
3 Waarvan is het gemaakt?

Kijk naar het doek uit opdracht 3. Schrijf je antwoorden op.

1 Waarom zou dit kunstwerk bijzonder zijn?
2 Wat vind je zelf van het kunstwerk?

Kies één voorwerp. Maak daar een beschrijving van.

1 Wat zie je?
2 Wie heeft het gemaakt?
3 Waarvan is het gemaakt?
4 Waarvoor wordt het gebruikt?

Volgende les Je oefent verder met hoe je iets beschrijft. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en sprekenLes  13
Je leert  • hoe je iets voor de klas kunt vertellen.

Luister naar de presentatie van Quentin. 
Op welk briefje staan de belangrijkste woorden 
van zijn presentatie?

schilderen
papier, kwasten, 
penselen, verf
soorten: olieverf, 
waterverf
les nemen

 

vertellen
nodig
verschillende 
soorten verf
goed schilderen

Wat is belangrijk als je iets voor de klas vertelt?
Schrijf op: waar of niet waar.

Doe het zo:  

1 Praat hard genoeg.
2 Sta krom.
3 Kijk de klas in.
4 Praat rustig.

Presenteren
Geef je een presentatie? Dan is het natuurlijk belangrijk 
wat je vertelt. 
Daarvoor gebruik je een briefje met steekwoorden. 
Zo onthoud je wat je wilt vertellen.

Je moet ook weten hoe je iets vertelt.
• Praat hard genoeg.
• Sta rechtop en kijk de klas in.
• Praat rustig. Neem af en toe een pauze.

Uitleg

Luister naar de presentatie van Claire.
Maak een briefje met steekwoorden voor haar.

1

2
1 Ów‰aÏ‡aŸñrŸ1 w aÏ aŸ rŸ

3
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A Maak nu je eigen presentatie.
 Schrijf eerst op wat je gaat vertellen.
 Gebruik hiervoor de volgende vragen.

 1  Naar welk museum ben je weleens 
geweest?

 2 Wat was daar allemaal te zien?
 3  Wat vond je het mooist, het raarst of 

het grappigst?

B Maak een briefje met steekwoorden.

Werk samen met een maatje.
Oefen om de beurt jullie presentatie.
Pas eventueel je briefje met steekwoorden aan.

Hier moet je op letten:
 Mijn maatje praat hard genoeg.
 Mijn maatje staat rechtop en kijkt me aan.
  Mijn maatje praat rustig en neemt af en toe een pauze.
 Mijn maatje gebruikt het briefje met steekwoorden.

Je gaat nu een presentatie geven. 
Voor de klas of in een groepje. 
Dat hoor je van je juf of meester.

Hoe ging je presentatie?
Schrijf het goede antwoord op.

1 Ik praatte hard genoeg.  ja / nee
2 Ik stond rechtop en keek de klas in.  ja / nee
3 Ik praatte rustig en nam af en toe een pauze.  ja / nee
4 Ik gebruikte mijn briefje met steekwoorden.  ja / nee

Volgende les Je herhaalt het onderwerp en zinsdelen. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

4

5

6

7
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en sprekenLuisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschatLes  15
Je leert  • hoe je de persoonsvorm en het onderwerp kunt vinden.

Schrijf de zin over.
Zet streepjes tussen de zinsdelen.

De dure verbouwing van het Rijksmuseum in 
Amsterdam is eindelijk klaar.

Persoonsvorm en onderwerp
Je weet al: de persoonsvorm en het onderwerp zijn zinsdelen.

Zo vind je de persoonsvorm en het onderwerp:
1 Zoek de persoonsvorm (pv).
 • Verander de zin in een vraag.
 • Het woord dat vooraan staat, is de persoonsvorm.
2  Verdeel de zin in zinsdelen. Verander de volgorde 

van de woorden in de zin. Woorden die bij elkaar blijven, 
vormen samen een zinsdeel.

3 Zoek het onderwerp (ow).
 • Vraag: wie (of wat) + persoonsvorm.
 • Het antwoord is het onderwerp.

De kunstschilder / werkt / hard.
 ow pv

Hij / stopt / pas ’s avonds laat.
ow pv

Uitleg

Maak van de zinnen vraagzinnen. 
Zet een streep onder de persoonsvorm. 
Doe het zo:

1 OÈpÇeflºÓn»tfl dÇefl ¿tÑeflºÓn»tÌ‡o•o§n¶s¡tÑeflºılŸºıl¶iŸºÓnÏ‡g› Óv‰oßlÏ‡gœeflºÓnÏ‡dÇefl ÓwÉeÑeflºıkŸ?
1 De tentoonstelling opent volgende week.
2 De kunstenares onthult morgen het nieuwe beeld.
3 Mijn schilderij komt niet op de tentoonstelling.
4 Het doek scheurde in de auto.
5 Ik gooide het in de prullenbak.
6 Mijn moeder haalde het eruit.
7 Ze repareerde het met plakband.

1

2
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Gebruik de zinnen van opdracht 2.
Verdeel de vraagzin in zinsdelen.
Doe het zo:

1 OÈpÇeflºÓn»tfl / dÇefl ¿tÑeflºÓn»tÌ‡o•o§n¶s¡tÑeflºılŸºıl¶iŸºÓnÏ‡g› / Óv‰oßlÏ‡gœeflºÓnÏ‡dÇefl ÓwÉeÑeflºıkŸ?

Zoek nu het onderwerp in de zinnen van opdracht 2. 
Doe het zo:

1 WÈiÇefl oßf≠ Ów‰a»tfl o™pÇeflºÓn»tfl? o§w· = dÇefl ¿tÑeflºÓn»tÌ‡o•o§n¶s¡tÑeflºılŸºıl¶iŸºÓnÏ‡g›
1 Wie of wat … ? ow = …
2 Wie of wat … ? ow = …
3 Wie of wat … ? ow = …
4 Wie of wat … ? ow = …
5 Wie of wat ... ? ow = …
6 Wie of wat ... ? ow = …
7 Wie of wat ... ? ow = …

Verander de persoonsvorm zodat de zin weer klopt. 
Schrijf de nieuwe zin op.

1 De kunstschilder fotografeert prachtig.
2 Hij eet iedere maand nieuwe kwasten.
3 Zijn doeken rijdt hij voor veel geld.

Maak een goede zin van de zinsdelen.
Zoek daarna de persoonsvorm en het onderwerp.

1 graag / hij / wil / naar de tentoonstelling
2 op vakantie / mijn tante / gaat
3 kop of munt / ze / doen
4 en / mijn tante / haar zin / wint / krijgt

Volgende les Je oefent verder met de persoonsvorm en het onderwerp. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5

6
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 7.

Welke omschrijving hoort bij het woord?
Schrijf het nummer op met de goede letter erachter.

1 fotograferen 
2 het voorwerp 
3 afdrukken 
4 de afbeelding 
 a Een plaatje of een foto.
 b Een kopie van een tekst maken.
 c Ergens een foto van maken.
 d Het ding.

Vul het goede woord in. 
Kies uit:

beeld  tentoonstelling

schilderij  verroest

1 De kunstschilder is een … aan het maken.
2 De beeldhouwer heeft het … van steen bijna af.
3 Het kunstwerk is …, nu is het helemaal bruin.
4 Op de … is een hele verzameling foto’s te zien.

Beschrijf een vriend of vriendin.

1 Schrijf op wie je gaat beschrijven.
2  Hoe ziet je vriend of vriendin eruit? 

Neem het schema over in je schrift. 
Vul losse woorden in.

innerlijk uiterlijk

3  Gebruik de woorden uit de rijtjes hierboven om hele 
zinnen te maken. 
Beschrijf je vriend of vriendin in een verhaaltje.

1

2

3
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Verdeel de zinnen in zinsdelen.
Maak er in je hoofd een vraagzin van.
Zet een streep onder de persoonsvorm.
Doe het zo:

1 D±efl ◊kŸºılÏ‡a¶s / ◊fμo«tÌ‡o•gÊrÏ‡aŸºıf≤eÑeflñr»tfl / ◊b‰o§mÇeflºÓnŸ / iŸºÓnŸ ◊hÇeÀtfl ◊b‰o¨s.
1 De klas fotografeert bomen in het bos.
2 De printer drukt de foto’s af.
3 De meester telt de afbeeldingen.
4 Ieder kind krijgt een foto.
5 Die gebruiken we voor de tentoonstelling.

Schrijf het onderwerp op.

1 Tineke / maakt / een beeld van staal.
 pv
2 Het beeld / staat / sinds kort / in de tuin.
 pv
3 Het beeld / verroest / heel snel.
 pv
4 Lieke / vindt / dat erg jammer.
 pv
5 Het kunstwerk / is / nu / niet zo mooi meer.
 pv

Werk samen met je maatje.
Hieronder staat wat je moet doen.

1 Vertel elkaar om de beurt over het weekend.
2  Luister precies naar de informatie die 

jullie elkaar geven.
3  Schrijf daarna op wat je maatje heeft verteld.
4  Controleer samen of alles goed is opgeschreven.

weekend

• camping • opa en oma
• logeren • kampvuur

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.

4

5

6
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Verrijking
Les20

Je oefent  • met wat je geleerd hebt in thema 7.

Maak een zin bij de plaatjes.
Gebruik de woorden die zijn gegeven.

1   2   3 

1 camera
2 fotograaf
3 namaak

Leg uit wat de woorden betekenen. 
Doe het zo:

1 SÍtÌ‡aÏ‡aŸºılŸ i¶s ÅeÑeflºÓnŸ ◊hÏ‡aŸñrÏ‡dŸ ∏sÃo•o§r»tfl ÿŒºÓzÇeflñrŸ.
1 staal
2 het doek
3 de kunstschilder
4 de tentoonstelling
5 de kunststof
6 de periode

Kijk naar het plaatje en beschrijf het.
Dit moet je vertellen:

1 Wat zie je?
2 Wie heeft het gemaakt?
3 Waarvan is het gemaakt?
4 Wanneer is het gemaakt?

1

2

3

Vincent van Gogh
1888

Olieverf op doek 
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Kijk naar de onderstreepte woorden.
Zijn deze woorden het onderwerp?
Geef van elke zin aan of de streep goed of fout is gezet.

Doe het zo: 1 gÎo£eÌ‡dŸ 
1 Het voorwerp is niet duidelijk te zien.
2 De camera filmt erg goed.
3 De tekenaar tekent een strip.
4 Luc begint morgen aan zijn kunstwerk.
5 De kinderen fotograferen elkaar.

Verdeel de zinnen in zinsdelen.
Zet een streep onder de persoonsvorm en het 
onderwerp. Schrijf er pv en ow onder.
Doe het zo:

1 D±efl ¿tÑeflºÓn»tÌ‡o•o§n¶s¡tÑeflºılŸºıl¶iŸºÓnÏ‡g› / o™pÇeflºÓn»tfl / d¶iŸºÓn¶sÃdÏ‡aÏ‡g›.
 o§w· pŸºÓv·
1 De tentoonstelling opent dinsdag.
2 Het schilderij droogt langzaam.
3 Mijn tante overdrijft graag.
4 Het beeld verroest niet.

Werk samen met een maatje.
Geef een presentatie over je lievelingszanger 
of -zangeres. Hier staat wat je moet doen.

 Beantwoord eerst zelf de vragen.
 Maak een briefje met steekwoorden.
 Geef de presentatie aan je maatje.

1 Wie is je lievelingszanger of -zangeres?
2  Waarom is deze persoon je lievelingszanger 

of -zangeres?
3 Wat voor soort muziek maakt hij of zij?
4 Welke liedje vind je het leukst? Waarom?

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer. 
Of je maakt een toets.

4

5

6
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