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A Lees de e-mail van Isa.

Mail 

Dag meneer van Someren,

Hoe gaat het met je? Ik wou je even wat vragen. 
De folder van je speelgoedwinkel wordt niet 
in onze straat bezorgd. Dat vind je vast stom. 
Misschien kun je er wat aan doen.

Doei, Isa

B  Wat zou jij in de e-mail van Isa veranderen? 
Schrijf de e-mail opnieuw.

Je wilt graag dat er meer computers in de klas komen. 
Je schrijft daarover een briefje aan de directeur van 
jullie school.

A Schrijf eerst in steekwoorden op:

 • hoe je begint;
 • hoe je eindigt;
 • wat je in het midden zet.

B Schrijf het briefje. Denk aan: u of jij.

Schrijf samen met een maatje een brief.
Lees waarover het moet gaan. 
Denk aan de aanspreekvorm.

Op het speelveld in jullie wijk ligt vaak 
hondenpoep. Jullie schrijven er een brief over aan 
de hondenbezitters in jullie buurt. Jullie doel is dat 
ze hun honden op een andere plaats laten poepen. 
Of dat ze de poep direct opruimen. 

Volgende les Je oefent verder met wanneer je u of jij moet schrijven. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5

Je leert  • wanneer je u of jij moet schrijven.

Schrijf het nummer van de zin in je schrift. 
Schrijf daarachter jij, jou of u.

1  Dag oma, hoe gaat het met …?
2  Dag lief zusje, alles goed met …?
3  Geachte heer van Dijk, mailt … me terug?
4  Dag tante Hanna, ik hoop dat … snel weer beter bent.
5  Hoi Puck, ga … mee naar de film?
6   Beste meester, mijn moeder wil weten of … tevreden bent.

U of jij schrijven?
Je schrijft jij, je of jou als je iemand goed kent. 

Hoe gaat het met jou? 

Je schrijft u als:
• je iemand niet kent;
• als de ander volwassen is.

Weet je niet zeker of je u of jij 
moet gebruiken? Schrijf dan u!

Uitleg

Iris schrijft haar vriendin een e-mail. 
Wat schrijft ze bij de nummers?
Doe het zo:

1 – jœefl
Mail 

Dag Janice,

Hoe gaat het met (1)? Heb (2) ook een gratis kaartje 
gekregen voor de film? Ik ga zaterdag. Ik zou het leuk 
vinden als (3) mee gaat. Vind (4) dat een goed idee? 
Schrijf (5) terug?

Groetjes, Iris

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.
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B Schrijf het briefje. Denk aan: u of jij.

Schrijf samen met een maatje een brief.
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ze hun honden op een andere plaats laten poepen. 
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Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 118 of pluswerk of computer.
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Je leert  • wanneer je u of jij moet schrijven.
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3  Geachte heer van Dijk, mailt … me terug?
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Je schrijft jij, je of jou als je iemand goed kent. 

Hoe gaat het met jou? 

Je schrijft u als:
• je iemand niet kent;
• als de ander volwassen is.

Weet je niet zeker of je u of jij 
moet gebruiken? Schrijf dan u!

Uitleg

Iris schrijft haar vriendin een e-mail. 
Wat schrijft ze bij de nummers?
Doe het zo:

1 – jœefl
Mail 

Dag Janice,

Hoe gaat het met (1)? Heb (2) ook een gratis kaartje 
gekregen voor de film? Ik ga zaterdag. Ik zou het leuk 
vinden als (3) mee gaat. Vind (4) dat een goed idee? 
Schrijf (5) terug?

Groetjes, Iris

1

2

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

Ben je klaar? Kies dan een 
opdracht achter in het 
Taalboek of Werkboek.
Of ga aan de slag 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 games en computer

 • woorden bij het thema spelletjes

 • hoe je de betekenis van een werkwoord kunt  
vinden in het woordenboek

 • wat uitdrukkingen zijn en hoe je de betekenis ervan  
in het woordenboek kunt vinden

Schrijven

 • het verschil tussen spreektaal en schrijftaal

 • hoe je een tekst kunt verbeteren 1F

Luisteren en spreken 1F

 • argumenten voor en tegen een stelling herkennen 2F

 • hoe je duidelijk en begrijpelijk iets uitlegt

Kijk op taal

 • Engelse woorden in de Nederlandse taal herkennen

 • wat telwoorden zijn

 • Herhaling: Engelse woorden in de Nederlandse taal  
en voltooide en onvoltooide tijd 1F

Extra

 • Lekker lezen: figuurlijk taalgebruik herkennen in 
gedichten 2F

 • Kijk op taal: taalspelletjes spelen



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 6 – Thema 6 Vrij – Week 134

Een nieuw game

De hobby van Nout is programmeren. Hij bedenkt  
spellen voor de computer. Nout is er heel handig 
in. Het leukst vindt hij het om een interactief 
spel te maken. Bij zo’n spel kan de speler op een 
spel reageren, waardoor het spel zelf ook weer 
verandert. Nout heeft er een goed idee voor. 
Gelukkig is het zaterdag, dus hij heeft veel tijd 
om het te maken. Het eerste wat Nout doet 
is online gaan. Dit keer wil hij geen realistisch 
spel maken, maar iets geks, iets wat anders 
dan anders is. Hij bedenkt een hoofdfiguur 
die omgeven wordt door kleine monstertjes. 
In elk level worden die monsters wat groter. 
Het landschap waarin het spel zich afspeelt, gaat 
per level over in een ander landschap: woestijnen 
worden bergen, bergen worden sneeuwvelden, 
sneeuwvelden worden weilanden vol met allerlei 
fantasiedieren. 

Hé, wat hoort hij? ‘Nout, we gaan ontbijten,’ 
klinkt het van beneden. En dan nog een keer, 
nu iets harder: ‘Nout, eten!’ Jammer, nu moet hij 
stoppen. ‘Jaha,’ roept hij. ‘Even de boel opslaan 
en offline gaan.’ Maar Nout wil niet alles afsluiten 
en zet de computer daarom op stand-by. Het 
beeldscherm wordt zwart en er knippert alleen 
nog een zwak lampje. 
Nout krijgt plotseling een ander idee. Hij zou 
het eten moeten automatiseren. Kan hij een 
machine bedenken die hem voert? Dan kan hij 
ook tijdens het eten verder aan zijn game werken. 
Hmm, daar gaat hij binnenkort maar eens over 
nadenken.



Groep 6 – Thema 6 Vrij – Week 1 35

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Themawoorden  
en schoolwoorden

automatiseren
Zorgen dat het automatisch, als vanzelf, gaat.

het beeldscherm
Het scherm, bijvoorbeeld van een tv of computer, waarop 
iets wordt afgebeeld.

interactief
Iets is interactief als het ene op het andere reageert, als er 
informatie wordt uitgewisseld.

het level
Het niveau. In een computerspel is level het speelniveau.

offline
Niet verbonden zijn met het internet.  
Het tegenovergestelde van online.

omgeven door
Wat om iets of iemand heen is. 

online
Verbonden zijn met het internet. Het tegenovergestelde van offline.

opslaan
Bewaren voor later gebruik.

overgaan in 
In iets anders veranderen.

programmeren
Een programma voor een computer maken en dat op een 
computer installeren.

realistisch 
Te maken hebben met de werkelijkheid.

stand-by
Paraat, klaar om te gebruiken.



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 6 – Thema 6 Vrij – Week 136

Les1
Je leert  • woorden bij het thema games en computer.

 • hoe je de betekenis van een werkwoord kunt vinden in het woordenboek.

Kijk naar het plaatje. 
Schrijf de antwoorden op de vragen op.

1 Waar staat bij jou thuis de computer?
2  Welke afspraken heb je thuis over het gebruik  

van de computer? 
3 Welke spelletjes speel jij graag op de computer?
4 Op welk level spelen de jongens op het plaatje?

Werkwoorden in het woordenboek
Zoek je de betekenis van een werkwoord in het 
woordenboek? 
Zoek dan het hele werkwoord op.

Joep loopt door.
Joep heeft het gezien.
Je zoekt bij doorlopen.
Je zoekt bij zien.

Uitleg 

A  Kijk naar de werkwoorden met een streep eronder.  
Schrijf op bij welk woord je ze in het woordenboek 
opzoekt. 

 1 Mijn computer slaat veel gegevens op.
 2 Dat gaat volledig geautomatiseerd.
 3  Mijn slimme broers hebben dat zo geprogrammeerd.
 4 Ik word thuis omgeven door computers.
 5  Mijn broers richten later vast een computerbedrijf op.

B  Kijk naar de woorden van A.  
Zoek ze op in het woordenboek.  
Schrijf de betekenissen op.

1

2
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Kies het goede woord.

interactieve  offline  chatten

beeldscherm  online

1  Ik had met Fay afgesproken dat we om 19.00  
zouden gaan ... 

2 Maar op het ... las ik: Fay is niet aanwezig.
3 Dat betekent dat Fay ... was.
4 Toen ging ik maar een ... game spelen.
5  Opeens was Fay in het spel aanwezig.  

Gelukkig was ze nu weer ... 

Werk samen met een maatje.  
Schrijf de antwoorden in je schrift.

1  Welke apparaten kunnen stand-by staan?  
Bedenk er drie.

2 Wat is geautomatiseerd? Schrijf drie dingen op.

Maak met de woorden een woordkast in je schrift.
Zet links de woorden die bij de computer  
(het apparaat) horen.
Zet rechts de woorden die bij een game horen.

het beeldscherm  het level  virtueel

interactief  het toetsenbord  de computermuis

Kies drie woorden. Maak met elk woord een zin.

omgeven door  online  het level

realistisch  opslaan

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema games en computer en met 
het vinden van de betekenis van een werkwoord in het woordenboek.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

3

4

5

6
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • het verschil tussen spreektaal en schrijftaal.

A Lees de teksten.

 Tekst 1

‘Hey Finn, Ik heb een nieuwe game. Heel vet. Maar,
best wel, tja, kweenie. Poeh. Ben nog steeds bij, euhm, 
ik denk level 1. Jij hebt ‘m toch ook? Hoe kom ik bij 2? 
Doei, Merel’

 Tekst 2

 

Mail 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
Vorige week kocht ik het spel Water en Vuur. Het lukt 
me maar niet om naar het volgende level te komen. 
Hebt u tips voor mij? groetjes, Merel

B Welke tekst hoort bij welk plaatje?
 Waarom vind je dat?  
 Schrijf het in je schrift.

Spreektaal en schrijftaal
Als je praat, valt het vaak niet zo op dat je foutjes maakt. 
Je begint bijvoorbeeld een zin, maar maakt die niet af.  
In spreektaal gaat het dan zo:

 Wat ik wil zeggen is, nou ja, ik bedoel wat maakt het 
nou allemaal uit; het kan mij niet schelen.

Bij schrijftaal vallen fouten wél op. Gebruik deze tips: 
1  Controleer de spelling van alle woorden met een 

woordenboek of de computer. 
2  Lees je tekst hardop aan jezelf voor. Als een zin niet 

klopt, hoor je dat meteen.
3 Verbeter je tekst.

Uitleg

1

 A  B 
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Spreektaal of schrijftaal?  
Schrijf het van elke zin in je schrift.

1 Hee, mijn beurt! Sla gauw op.
2 Ja, bijna! Mmm, ah, nee, net niet. Game over.
3 Veel computerspelletjes zijn heel leerzaam.
4 Roep me bij het volgende level, ok?
5  Op bijna alle scholen in Nederland worden  

interactieve games gespeeld.
6  Deze game is geschikt voor kinderen van tien jaar  

en ouder.

Maak een woordkast in je schrift: spreektaal – schrijftaal. 
Zet de woorden in de woordkast. 
Sommige woorden kunnen in beide kolommen.

Hey die Dave  doei  goedemorgen

ehm, alles goed?  zeg maar  Beste Dave

tsss  met vriendelijke groet  hoeissie?

Schrijf in schrijftaal de antwoorden in je schrift.

1 Wat is jouw, eh, zeg maar, lievelingsgame?
2  Tot hoe laat, eh, hoe lang game jij, mag jij per  

dag gamen?
3  Mijn broer, die mag ‘s avonds niet gamen want als  

hij dan bijna een nieuw level haalt en mijn vader  
zegt dan dat hij moet stoppen dan gaat hij toch  
door en heb jij dat ook wel eens?

Herschrijf de tekst in schrijftaal. 

‘Hee, Jacco, jij, eh, heb jij die nieuwe, eh game?’ 
‘Ik wou, zou ik die, mag ik ‘m een keer lenen?’  
‘Niet zo lang, twee, nee drie dagen.’

Volgende les Je oefent verder met het verschil tussen spreektaal en schrijftaal.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

2

3

4

5
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Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • Engelse woorden in de Nederlandse taal herkennen.

Welke Engelse woorden herken je?  
Schrijf ze in je schrift.

Job klapt zijn laptop open. Eens zien of zijn vriend Murat 
online is. Misschien kunnen ze even chatten. Job surft 
naar de website van msn en logt in. Oei, wat was zijn 
password ook alweer? Ah ja, *****. Welkom Job, leest 
hij op het beeldscherm. In de lijst met friends klikt hij 
Murat aan. Yes, contact! 

Engelse woorden in het Nederlands
De Nederlandse taal verandert steeds. Veel nieuwe 
woorden komen uit de Engelse taal.  
Kijk maar eens naar deze voorbeelden: 

chatten
e-mail
online
printen
mailen

Veel van deze nieuwe woorden hebben met computers en 
andere communicatiemiddelen te maken.

Uitleg

Wat hoort bij elkaar?  
Schrijf het zo op in je schrift.

 

1 inloggen a het niveau 
2 printen b afdrukken
3 de game c je aanmelden
4 het password d op het internet
5 online e de pagina op internet
6 het level f het computerspel
7 de website g het wachtwoord

1

2
1 – cfl1 – cfl
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Kijk naar het plaatje.  
Schrijf de woorden op en zet de betekenis erbij.

Welke woorden komen uit het Engels?  
Schrijf ze in je schrift en zet de betekenis erachter.

1 Tussen Utrecht en Maastricht rijdt een intercity.
2 Is dat wel waar? Dat wil ik even checken.
3 In haar vrije tijd gaat ze shoppen. 
4 De deejay gaf een geweldige show.

Schrijf de Engelse woorden in je schrift. 
Schrijf de betekenis erachter. 

Gamer van de week, Kim (9), spel: Sterren-Makeover
Kim speelt het liefst games op www.didigames.com. 
Dat is een site met meidengames. Kim vindt de Sterren-
Makeover de beste game. ‘In de shop kun je iemand 
een nieuwe look geven, met grappige kleren en 
bijpassende make-up. Echt heel cool!’

Volgende les Je oefent verder met het herkennen van Engelse woorden in het Nederlands. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

3

4

5
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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • argumenten voor en tegen een stelling te herkennen.

A  Bekijk het plaatje.  
Je ziet Floor en haar vader. 

 

B Schrijf de antwoorden in je schrift.

 1 Bedenk waarom Floors vader bezorgd kijkt.
 2 Wat voor spel speelt Floor? 

Argumenten voor en tegen een stelling
Bij een mening horen argumenten. 
Denk maar eens na over deze stelling:
Kinderen moeten op school les krijgen in gamen.

Ben je het eens met deze stelling? Dan geef je je mening 
met argumenten vóór de stelling.
Bijvoorbeeld:

Ja, want ook van games kun je veel leren, 
bijvoorbeeld: met geld omgaan.

Ben je het oneens met de stelling? Dan geef je  
je mening met argumenten tegen de stelling. 
Bijvoorbeeld:

Nee, want games zijn spelletjes. Daar leer je niets 
extra’s van. Bovendien gamen kinderen al genoeg.

Uitleg

1
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Luister naar het fragment.  
Je hoort een gesprek tussen Floor en haar vader.

1  Waarover verschillen Floor en haar vader van  
mening?

2  Heb jij ook wel eens zo’n gesprek met je vader  
of moeder?

Luister nog eens naar het fragment.  
Maak in je schrift een schema van twee kolommen. 

1  Zet in kolom 1 de argumenten van de vader van  
Floor. 

2 Zet in kolom 2 de tegenargumenten van Floor. 

Kijk naar het schema van opdracht 3.  
Overleg met een maatje.

1  Met welke argumenten zijn jullie het eens?  
Zet daar een groene streep onder.

2  Wat vind je geen goed argument?  
Zet daar een rode streep onder.

3  Kunnen jullie nog een argument voor Floor of voor  
haar vader bedenken?  
Schrijf het erbij.

A Schrijf de antwoorden in je schrift.

1 Ik weet wat de argumenten van de vader zijn.  ja / nee 
2 Ik weet wat de argumenten van Floor zijn. ja / nee 
3 Ik weet welke argumenten goed en welke slecht zijn. ja / nee

B  Wat ging goed?  
Geef een voorbeeld. 

C Wat zou je de volgende keer anders doen? 

Volgende les Je leert figuurlijk taalgebruik in gedichten te herkennen.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

2

3

4

5
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Spelletjes

Ole en Cas zijn op visite bij hun tante Maaike. Ze 
spelen Mens-erger-je-niet. Ole heeft het nooit eerder 
gespeeld. Hij wil eerst de kat uit de boom kijken en doet 
het eerste potje niet mee. Cas wil wel graag spelen. 
Hun nichtjes Suze en Hella doen ook mee. Cas werpt de 
dobbelsteen: zes! Hij pakt de eerste de beste pion en zet 
die op het bord. Als ze een tijdje hebben gespeeld, gooit 
Hella tante Maaike eraf. Tante Maaike doet alsof ze er 
erg door uit het veld geslagen is. Even later gooit Suze 
Cas eraf. Cas gaat over de rooie en smijt het bord van 
tafel. ‘Cas toch! Je jaagt ons de stuipen op het lijf, alleen 
om een spelletje,’ moppert tante Maaike. Dan geeft ze 
Cas advies: ‘Geef Suze gewoon een koekje van eigen 
deeg en probeer haar eraf te gooien! Misschien win je 
dan toch. Dat zou een triomf voor je zijn.’ Tante Maaike 
geeft de kinderen nog een paar tips. ‘Doe je zetten 
niet met maar één pion, maar varieer met verschillende 
pionnen, dan kun je altijd een zet doen.’
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Themawoorden  
en schoolwoorden

de eerste de beste
Niet verder kijken en de eerste nemen.

de kat uit de boom kijken
Alles eerst rustig bekijken, totdat duidelijk is wat je moet 
doen.

iemand een koekje van eigen deeg geven
Iemand op dezelfde manier vervelend behandelen als hij of 
zij jou heeft behandeld.

loslaten
Laten gaan.

over de rooie gaan
Uit woede tekeer gaan.

iemand de stuipen op het lijf jagen 
Iemand erg laten schrikken of bang maken.

de triomf
De grote overwinning.

variëren
Afwisselen.

uit het veld geslagen zijn
In de war gebracht zijn, niet meer weten wat te doen.

verwijderen
Weghalen.

op visite gaan
Mensen thuis bezoeken.

werpen
Gooien.
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Les9
Je leert  • woorden bij het thema spelletjes.

 • wat uitdrukkingen zijn en hoe je de betekenis ervan in een woordenboek 
kunt vinden.

Kies het goede woord. 
Schrijf het zo in je schrift:

 

1 Jort was verlegen en keek eerst de koe / kat uit de boom.
2 Als Maartje boos is, gaat ze soms over de rooie / gele.
3 Maurice gaf Axel een koekje / broodje van eigen deeg.
4 Bas joeg Ot de stippen / stuipen op het lijf.

Een uitdrukking opzoeken in het woordenboek
Bij een uitdrukking gebruik je figuurlijk taalgebruik: 
je bedoelt niet letterlijk wat je zegt. Bijvoorbeeld:
een hart van goud hebben = door en door goed en  
aardig zijn

Hoe zoek je een uitdrukking op in het woordenboek?  
Kijk bij het eerste zelfstandig naamwoord van de 
uitdrukking. In het voorbeeld is dat woord onderstreept: 
hart. Meestal vind je het dan. Lukt dat niet? Kijk dan bij 
een ander opvallend woord, bijvoorbeeld goud. 

Uitleg 

A Lees de uitdrukkingen van opdracht 1. 
  Bij welk woord zoek je ze op in het woordenboek?  

Schrijf het in je schrift. Doe het zo:

 

B  Welke betekenis hoort bij de uitdrukking?  
Schrijf de betekenis achter het woord van A.

 1 Heel erg boos zijn.
 2 Iemand laten schrikken.
 3 Verlegen zijn en afwachten.
 4  Iemand op dezelfde manier vervelend behandelen  

als hij of zij jou heeft behandeld.

1
1 – 1 – …

2
1 – …1 – …
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Welk woord hoort in de zin? Schrijf het in je schrift.  
Verander het woord als dat nodig is.

werpen  op visite gaan  triomf

variëren  loslaten

1 We ... bij onze jarige buurvrouw ...
2 Soms is er veel bezoek, maar dat kan ...
3  Ik laat vaak haar hond uit en laat hem flink rennen door  

een tak ver weg te ...
4  Maar als de hond de tak in zijn bek heeft, ... hij die niet  

makkelijk ...
5 Ik ben best trots als me dat toch lukt. Het voelt als een echte ...

Welke uitdrukking past bij welk gezicht? 
Schrijf het zo op:

de kat uit de boom kijken  over de rooie gaan

iemand de stuipen op het lijf jagen

1 2 3

A  Zoek in het woordenboek twee uitdrukkingen op  
met het woord spel. Maak er twee zinnen mee.

B  Zoek in het woordenboek twee uitdrukkingen op  
met het woord spelen. Maak er twee zinnen mee. 

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema spelletjes  
en met het vinden van uitdrukkingen in het woordenboek.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

3

4
GœeflºÓz¶iÏ‡cflºıh»tfl 1: ... GœeflºÓz¶iÏ‡cflºıh»tfl 1: ... 

5
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschat
Les 11
Je leert  • hoe je een tekst kunt verbeteren.

A Lees de tekst.

Paardensprong
Een paardensprong is een woordpuzzel van acht letters 
waarin je een woord moet vinden door de letters in de 
goede volgorde te zetten. Kijk naar de paardensprong 
hiernaast. Kijk naar de letter l en ga dan naar rechts, met 
de klok mee. Sla twee vakjes over en plak de volgende 
letter aan de l en ga daarna helemaal rond, en zo lees je 
het woord.

B Beantwoord de vragen.

 1 Wat voor soort tekst is de tekst van A?
 2 Begrijp je wat je moet doen?

Een schrijftekst verbeteren
Wil je je schrijftekst verbeteren?
Gebruik dan deze tips:

1  Gebruik synoniemen, zodat je niet steeds hetzelfde 
woord gebruikt. Synoniemen maken je tekst 
afwisselender. Bijvoorbeeld:

de voetballer, de speler, de Ajacied, de spits,  
de deelnemer, ...

2  Begin een zin met een ander woord dan de vorige zin. 
 Dus niet: Toen ... Toen ... Of: Ik ... Ik ...
3 Maak een zin niet langer dan tien woorden.

Uitleg 

Lees de tekst bij opdracht 1 nog eens door.  
Geef antwoord op de vragen.

1 Welk synoniem wordt er gebruikt voor het woord hokje?
2 Welke zin is eigenlijk te lang?
3  Met welk woord wordt twee keer achter elkaar een  

zin begonnen?

1

l l e

t o

s n a

2
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Maak de lange zinnen korter.

1  Ilse is spits in haar voetbalteam maar tafelvoetbal  
vindt ze niet zo heel erg leuk.

2  Lang geleden deed mijn tante mee aan het  
tv-spelletje Lingo en toen pakte ze twee keer  
achter elkaar een gouden bal.

Vervang de woorden met een streep eronder door 
een synoniem.

Ballen met de buren
De bekende voetballer Kirk Duijt voetbalde al toen hij 
drie jaar was. De voetballer vertelt: ‘Als klein jongetje 
kwam ik elke zaterdagochtend naar het pleintje. Daar 
speelde ik met jongetjes uit de buurt. Ik maakte veel 
doelpunten.’ De voetballer denkt met plezier aan die tijd 
terug. ‘Het was altijd gezellig. Ik heb veel geleerd van de 
oudere jongetjes.’ De voetballer is nu wereldberoemd.

Verbeter de zin. Bedenk zelf hoe dat moet.

Bij dammen moet je zwarte en witte stenen schuin over 
het bord schuiven en je kunt met een steen ook over 
een andere steen springen en dan gooi je die steen eraf.

Verbeter de tekst van opdracht 1. 
Gebruik de tips uit de uitleg.

Volgende les Je oefent verder met het verbeteren van een tekst.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

3

4

5

6
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken
Les  13

Je leert  • hoe je duidelijk en begrijpelijk iets uitlegt.

Kijk naar het plaatje. Sven en Ibi doen een bordspel.  
Sven legt het uit. Ibi begrijpt het niet.  
Beantwoord de vragen in je schrift.

1  Wat kan Ibi zeggen om toch het spel te kunnen spelen?  
Schrijf de zin op.

2  Wat moet Sven zeggen als hij ziet dat Ibi zijn uitleg niet  
begrijpt? Schrijf de zin op.

Iets duidelijk uitleggen
Moet je iemand iets uitleggen, bijvoorbeeld de regels van 
een spel? Gebruik dan deze tips:

1  Praat niet te snel. De ander moet jouw uitleg eerst 
begrijpen en dan kunnen onthouden. Dat kost tijd. 
Praat dus rustig.

2   Controleer of de ander je begrijpt. Dat doe je:
 •  door hem of haar vaak aan te kijken. Als de ander 

het niet meer begrijpt, zie je dat meteen aan iemands 
gezicht.

 •  door af en toe te vragen. ‘Begrijp je het?’  
‘Vertel ik het niet te snel?’

3  Bedenk van tevoren in welke volgorde je het vertelt. 
Wat is handig voor de ander?

Uitleg

Kijk naar het filmpje. Een jongen legt de regels van 
een kaartspel uit. Noem één ding op dat de jongen  
niet goed deed in zijn uitleg.

1

2



Groep 6 – Thema 6 Vrij – Week 3 51

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Lees de vragen door.  
Bekijk het filmpje nog een keer.  
Schrijf de antwoorden op. 

1 Keek de jongen het meisje aan?
2 Wat begreep het meisje niet direct?
3 Bij welke uitleg ging de jongen sneller praten? 

Kies een spel.  
In opdracht 5 ga je de spelregels uitleggen aan een maatje. 
Bedenk in welke volgorde je het gaat uitleggen.  
Maak een lijstje met trefwoorden.

Leg het spel uit aan een maatje. 

Denk hieraan:
1 Praat rustig.
2 Kijk je maatje vaak aan. Begrijpt hij of zij het?
3 Vraag af en toe of je goed te volgen bent.
4 Houd je aan de goede volgorde.

 

A Schrijf de antwoorden in je schrift.

1 Ik heb de spelregels goed uitgelegd. ja / nee
2 Ik heb oogcontact gehouden. ja / nee
3 Ik heb rustig gesproken. ja / nee

B  Wat kan een volgende keer beter?  
Geef een voorbeeld.

Volgende les Je herhaalt het herkennen van Engelse woorden in de  
Nederlandse taal en de voltooide en onvoltooide tijd.  
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

3

4

5

6
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Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschat
Les  15

Je leert  • wat telwoorden zijn.

Schrijf het antwoord op.

1 Hoe oud ben je?
2 Hoeveel ooms en tantes heb je?
3 In welke groep zit je?
4 Hoeveel huisdieren heb je?
5  Als je een wedstrijdje doet, hoeveelste wil je dan  

het liefst worden?

Telwoorden
Er zijn twee soorten telwoorden:
• hoofdtelwoorden: één, twee, drie, vier enzovoort.
• rangtelwoorden: eerste, tweede, derde, vierde enzovoort.

Uitleg

A Vul hoofdtelwoorden in.

 1 Ik heb ... goede vriendinnen.
 2 We sporten samen ... keer in de week.
 3 Vorige week was ... van hen ziek.
 4  Toen de training om ... uur klaar was, gingen we  

allemaal bij haar op bezoek.

B Vul rangtelwoorden in.

 1 Koert werd ... bij de hardloopwedstrijd.
 2 Best knap, want hij deed voor de ... keer mee.
 3 Zijn vriend Sep was niet fit, en werd ...

Vul telwoorden in. 

1 Op het balkon zitten ... duiven.
2 Kai zegt dat hij ... knikkers heeft.
3 Mijn zus krijgt een hamster voor haar ... verjaardag.
4  Toen de juf het voor de ... keer uitlegde, snapte ik  

het pas.

1

2

3
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In de tekst staan tien telwoorden.  
Schrijf ze in je schrift.  
Schrijf erachter: hoofdtelwoord of rangtelwoord.

Toen Iris acht jaar was, kreeg ze haar eerste bril. Nu is 
ze negen. Morgen krijgt ze haar tweede bril. Dat komt 
door haar broer Roemer van elf. Iris en hij deden een 
hardloopwedstrijdje in de tuin. Ze telden af: drie, twee, 
één ... Roemer werd eerste en plofte daarna moe neer 
op de tuinbank. Daar lag de bril van Iris op. Roemer en 
Iris hebben de stukjes geteld. Het waren er zesendertig. 

Kijk naar het plaatje. 
Maak er zinnen bij:

• twee zinnen met een hoofdtelwoord;
• twee zinnen met een rangtelwoord.

Bedenk zoveel mogelijk telwoorden die ook als 
verkleinwoord voorkomen.  
Maak er zinnen mee. 
Doe het zo:

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

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.

4

5

6

‘HÇeÀtfl i¶s Ón¶iÇeÀtfl ÓzÏ‡o¢ gÎo£eÌ‡dŸ,’ ‘HÇeÀtfl i¶s Ón¶iÇeÀtfl ÓzÏ‡o¢ gÎo£eÌ‡dŸ,’ ÓzÇe®iŸ dÇefl jÒuŸºıf≠, ‘ ÓmÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ÓzÇe®iŸ dÇefl jÒuŸºıf≠, ‘ ÓmÏ‡aÏ‡aŸñrŸ 
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ÓzÇe®iŸ dÇefl jÒuŸºıf≠, ‘ ÓmÏ‡aÏ‡aŸñrŸ 
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 6.

Waar in het woordenboek zoek je de woorden met  
een streep eronder op?
Schrijf het in je schrift.

1 Louise slaat volgend jaar een klas over.
2 Gisteren heb ik haar werkstuk gedownload. 
3 Mijn eigen werkstuk heb ik vandaag geüpload.
4 Natuurlijk sla ik het op de harde schijf op.
5 Dat gaat vanzelf, want het is geautomatiseerd. 

Kies het goede woord.
Schrijf het zo in je schrift:

1 – ...
1 Joris nam de eerste / meeste de beste trein naar huis. 
2  Francis was uit het veld geduwd / geslagen toen  

ze voor de derde keer verloor.
3 Ernst keek eerst de kat uit de boom / zak.
4  Hasse sprong / ging over de rooie toen het  

doelpunt werd afgekeurd.
5 Hij joeg me de stuipen op het hoofd / lijf.

 

Verbeter de zinnen. Maak van de lange zin twee  
kortere zinnen en bedenk een synoniem voor het  
woord met een streep eronder.

1  Op zondag gaan we op visite bij opa en oma en  
op de zondag daarna komen ze op visite bij ons. 

2  Van oma krijg ik vaak wat snoep en mijn moeder  
vindt al dat snoep slecht voor me want van snoep  
word je dik.

3  Ik vind snoep niet eens lekker en ik wil ook geen  
gaatjes in mijn tanden en kiezen en anders poets  
je voor niks zo vaak je tanden en kiezen.

1

2

3
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Schrijf de Engelse woorden in je schrift.  
Zoek de woorden die je niet kent op in het  
woordenboek.

Mijn jongste broer wilde eerst gaan lasergamen op zijn 
verjaardag. Later bedacht hij dat hij wilde paintballen. 
En toen bedacht hij dat er in de buurt een outdoor 
kartbaan is. Dat leek hem helemaal cool. Maar al deze 
sporten zijn niet geschikt voor zulke jonge kids. Van mijn 
vader en moeder mocht hij toen met zijn vriendjes naar 
de film. Maar dat wilde hij niet. Hij had de trailer gezien 
en die vond hij al eng.

In de tekst staan tien telwoorden. Schrijf ze in je  
schrift. Zet erachter: hoofdtelwoord of rangtelwoord.

Aldert is negen jaar en hij is al vijf keer verhuisd. Van de 
eerste drie keer weet hij niets meer. Maar toen hij vijf 
was, kreeg zijn vader een baan in Zweden. Natuurlijk 
verhuisden zijn moeder en drie broers mee. Al na de 
vierde maand had het hele gezin last van heimwee. 
Ze keken het nog zes weken aan en besloten toen om 
terug te gaan naar Nederland. Ze vonden een groot 
huis met vijf slaapkamers. Aldert hoopt dat ze er nog 
honderd jaar blijven. 

Bedenk argumenten bij de stellingen.  
Geef steeds één argument voor en één argument tegen.
Doe het zo:

Elk jaar verhuizen is goed voor mensen. 

• Ja, want dan zie je heel vaak iets anders. 
• Nee, want dan kun je moeilijk vrienden maken.

1 Kinderen moeten twee keer per week sporten. 
2 Op visite gaan bij oude mensen is leuk.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.

4
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Verrijking
Les20

Je oefent  • met wat je geleerd hebt in thema 6.

Bij welk woord zoek je in het woordenboek de  
uitdrukking?  
Schrijf het in je schrift.

1 Hij kan er geen touw aan vastknopen.
2 Ze doen voor spek en bonen mee.
3 Een vreemde eend in de bijt.
4 Je moet even door de zure appel heen bijten.
5 Je moet het ijzer smeden als het heet is.
6 Er als een haas vandoor gaan.
7 Met de kippen op stok gaan.
8 Over koetjes en kalfjes praten.
9 Een kikker in je keel hebben.

10 Met alle winden meewaaien.

Maak met elk woord een zin.

variëren  werpen  verwijderen  loslaten

Zet de zinnen om van spreektaal naar schrijftaal.  
Van lange zinnen mag je twee of drie kortere  
zinnen maken.

1  Zullen we een spelletje doen, je weet wel dat 
kaartspelletje?

2  Ik bedoel dus dat kaartspel dat we gisteren 
speelden, toen met Marieke.

3  Je moet dan een kwartet halen zoals met de vier 
honden die je toen had, je weet wel, die ene hond 
leek op de hond, die van jouw tante.

4  En ... eh ... wie het eerste uit is heeft gewonnen, 
of zoiets geloof ik.

5  Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk was en als dat niet 
zo is moet je het zeggen want dan leg ik het nog 
een keer uit.

1

2

3
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Schrijf een korte tekst met daarin vijf hoofdtelwoorden 
en vijf rangtelwoorden.  
Je mag zelf weten welke woorden je gebruikt.

Bekijk het plaatje. Wat zeggen de man en de kinderen? 
Schrijf het nummer van het spreekwolkje in je schrift en 
schrijf er een zin achter.  
Laat de man in schrijftaal spreken en de kinderen in 
spreektaal.

Schrijf op uit welke taal de woorden met een streep  
eronder komen.

1 Ik had een date met mijn vriend.
2 We spraken af in een snackbar.
3 Ik dronk een grote milkshake. 
4 Toen moest ik naar het toilet.
5 We aten friet en een kroket.
6 Daarna gingen we shoppen.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.

4
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