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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 6 – 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  • 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.

238081.indb   4 29/10/12   8:15 AM
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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

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.

238081.indb   5 29/10/12   8:16 AM
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Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema theater en film

 • woorden bij het thema boeken

 • snel een woord opzoeken in het woordenboek

 • manieren om woorden te onthouden

Schrijven 

 • je mening geven 2F

 • reageren op een stelling op een internetforum

Luisteren en spreken 1F

 • reclametaal herkennen

 • hoe je laat merken dat je het eens of oneens bent 
met iemand

Kijk op taal 1F

 • wat de directe rede is en hoe je die opschrijft

 • hoe je de directe rede kunt veranderen in de 
indirecte rede

 • Herhaling: schrijven in de directe rede en 
telwoorden

Extra

 • Lekker lezen: wat serieboeken zijn 1F

 • Kijk op taal: hoe gedichten met weinig woorden 
een verhaal vertellen
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 160

In de schouwburg

Verwonderd kijkt Robin rond. De zaal is zo mooi! 
De stoelen zijn bekleed met rood fluweel en aan het 
plafond hangen grote glazen lampen. Als het doek 
omhooggaat, bekijkt Robin het toneel. De decorstukken 
suggereren een donker bos. Bovendien zijn de bomen 
griezelig verlicht: rood, groen en blauw. 

De spelers wachten passief tussen de coulissen. Zodra er 
tromgeroffel klinkt, springt de eerste speler tevoorschijn. 
Hij ziet er met zijn woeste baard angstaanjagend uit. 
Het is duidelijk dat dit personage weinig goeds in de zin 
heeft. Plotseling rennen de andere spelers huilend en 
jankend het toneel op. In hun dierenpakken bootsen ze 
wolven na. Het volume van de muziek gaat omhoog en 
de trommels klinken steeds luider. Gespannen zit Robin 
op het puntje van zijn stoel.

Als het stuk is afgelopen, applaudisseert het publiek. 
Ook Robin klapt enthousiast mee. Zijn vader fluistert in 
zijn oor: ‘Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar het witte 
doek, vond ik dit toneelstuk erg leuk. Dit was nou echt 
wat je noemt: amusement!’

238081.indb   60 29/10/12   8:41 AM



Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 1 61

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Themawoorden 
en schoolwoorden

het amusement
Dingen om mensen te vermaken, zoals een film, een theater 
of een pretpark.

applaudisseren
Uit bewondering voor iets in de handen klappen.

bovendien
Ook nog, trouwens.

gespannen
Zenuwachtig, in spanning.

nabootsen
Imiteren, nadoen.

passief
Het tegenovergestelde van actief. Als je passief bent, 
doe je heel weinig of niets. 

het personage
De persoon of rol die je speelt.

suggereren
Een bepaald idee geven, zonder dat je het duidelijk zegt 
of laat zien.

verlichten
Beschijnen met lampen.

verwonderd
Verbaasd.

het volume
De sterkte van het geluid.

de voorkeur
Waar je een voorkeur voor hebt, vind je het leukst.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 162

Les1
Je leert  • woorden bij het thema theater en film.

 • snel een woord opzoeken in het woordenboek.

Neem het woordweb over. 
Bedenk nog vijf woorden bij het woord theater.

decor

theater

Opzoeken in het woordenboek
Wil je snel een woord opzoeken in het woordenboek? 
Gebruik dan deze tips:
1  Zoek op alfabetische volgorde. Het woord amusement 

staat dus in het woordenboek voorin, en het woord 
volume staat achterin.

2  Ben je bij de goede letter, zoek dan op de tweede 
letter verder. Voorbeeld: bij de v komt eerst het woord 
verwonderen, het woord volume komt daarna.

3  Staan er in het woordenboek meer betekenissen 
bij één woord? Lees dan de zin waarin het woord 
wordt gebruikt nog eens. Je weet dan meestal welke 
betekenis de goede is.

Uitleg 

Wat betekenen de woorden met een streep eronder? 
Zoek het op in het woordenboek.

1  De woeste muziek met luide trommelslagen 
suggereert een storm.

2 Kims zus suggereert naar de bioscoop te gaan.
3  Ik moet het volume van de muziek zachter zetten, 

anders beschadig ik mijn oren. 
4 De kofferbak van de auto heeft weinig volume.
5 De acteur is gespannen voor de filmopname.
6  Tussen de twee decorstukken was een touw 

gespannen.

1

2
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Kies het goede woord in de zin.
Schrijf het zo op: 1 – ... 

amusement – applaudisseert – bootst na – bovendien – 
gespannen – voorkeur

1 Merle is dol op alle soorten van ... 
2 Maar haar ... gaat uit naar het poppentheater.
3 ... wacht ze tot de voorstelling begint.
4 De speler ... met zijn stem een stoere piraat ... 
5 ... kan hij heel goed een oud vrouwtje nadoen.
6 Wanneer het spel is afgelopen, ... Merle luid.

Bedenk twee zinnen bij het plaatje. 
Kies voor elke zin twee woorden. Kies uit:

passief – verwonderd – het volume – verlicht – bovendien – suggereert

Bedenk nog één woord met ongeveer dezelfde betekenis.

1 nabootsen – navolgen – imiteren – ...
2 verwonderd – vol verwondering – verrast – ...
3 gespannen – in spanning – nerveus – ...

Schrijf op wat het onderstreepte woord betekent. 
Maak zin 2 af.

1 De zanger had een volumineus lichaam.
2 De arts deed hem daarom de suggestie om ...

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema theater en film 
en met het snel opzoeken van woorden in het woordenboek. 
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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Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 164

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • je mening te geven.

A  Lees deze recensie van een film. In een recensie geeft 
iemand zijn mening over een boek of film.

Patatje oorlog is een film over Kiek. Ze maakt 
zich zorgen over haar vader die als dokter in een 
oorlogsgebied werkt.
Ik ben van mening dat het een boeiende film is, 
omdat je als kijker goed voelt wat Kiek denkt. 
Bovendien vind ik dat er veel vrolijke scènes zijn, 
want Kiek is gelukkig geen personage dat de hele 
dag somber is. 
Kortom, Patatje oorlog is een leuke film voor 
kinderen, waar ook volwassenen van kunnen 
genieten.

B  Welke twee argumenten geeft de schrijver bij zijn 
mening? Schrijf ze op.

Je mening geven
Wil je je mening geven? Dan geef je daarbij argumenten. 
Vaak gebruik je dan een zin met omdat, want of daarom.

Ik vind een natuurfilm leuker dan een speelfilm, 
omdat je van een natuurfilm vaak iets leert.
Ik ga liever naar de film dan naar een musical, 
want musicalmuziek vind ik zo hard.

Uitleg

Lees de tekst van opdracht 1 nog eens. 
Schrijf de antwoorden op.

1 Met welke woorden begint de schrijver zijn argumenten?
2  In welk stuk vind je de argumenten? 

In de inleiding, in het middenstuk of in het slot?
3 In welk deel vind je informatie over de film?
4 In welk deel vind je de conclusie?

1

2
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A Schrijf de antwoorden op.

 1 Welke film vind jij erg leuk?
 2  Geef twee of drie argumenten bij je mening 

over de film.
 3  Schrijf kort op waarom iedereen deze film 

moet zien.

B  Schrijf in ongeveer tien zinnen een recensie van 
je lievelingsfilm. 
Gebruik je antwoorden van opdracht A: 

 • Jouw antwoord op vraag 1 is de inleiding van de recensie.
 • Jouw antwoord op vraag 2 is het middenstuk.
 • Jouw antwoord op vraag 3 is het slot.

Wat vind jij ervan dat er dieren in een circus optreden? 
Maak de zin af en geef een argument.

Wat vind jij? 
Maak de zin af en geef twee argumenten.

Een kind tussen de 7 en 13 jaar mag hooguit drie 
avonden per week in een musical optreden.

I°kŸ ÓvΩiŸºÓnÏ‡dŸ ...

Volgende les Je oefent verder met het geven van je mening. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4
I°kŸ ÓvΩiŸºÓnÏ‡dŸ I°kŸ v iŸ nÏ dŸ ...

5
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Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • wat de directe rede is en hoe je die opschrijft: 
met een dubbele punt en aanhalingstekens.

Wie zegt het? Schrijf het nummer van de zin en de 
naam op.

Joost vraagt aan Zeno of hij mee naar de film gaat.
Zeno antwoordt dat hij dat leuk vindt.
Iris vraagt of ze ook mee mag.

1 ‘Ga je mee naar de film?’
2 ‘Dat vind ik leuk.’
3 ‘Mag ik ook mee?’

Directe rede
Je gebruikt de directe rede als je letterlijk opschrijft wat 
iemand heeft gezegd.
Bijvoorbeeld:

Ik vraag: ‘Hoe duur is het bioscoopkaartje?’
De kassajuffrouw antwoordt: ‘Dat kost tien euro.’

Als je de directe rede opschrijft, gebruik je een dubbele 
punt (:) en aanhalingstekens (‘...’). Je begint met een 
hoofdletter.

Uitleg

Schrijf de zin over. Zet de dubbele punt en 
aanhalingstekens op de juiste plaats.
Doe het zo:

1 Bo zegt Over een week ben ik jarig.

 

2 Bo vraagt Wat doen we met mijn verjaardag?
3 Zijn vader suggereert De bioscoop misschien?
4 Bo antwoordt Dat vind ik een supergoed idee!
5  Zijn vader zegt Bedenk alvast welke film je 

voorkeur heeft.
6  Bo antwoordt Ik zoek meteen op internet welke 

films er draaien.

1

2

BÄo¢ ÓzÇeÌ‡g⁄tfl: ‘OÜvÉeflñrŸ ÅeÑeflºÓnŸ ÓwÉeÑeflºıkŸ ◊bÉeflºÓnŸ iŸºıkŸ jÎaŸñr¶iÏ‡g›.’BÄo zÇeÌ g⁄tfl: OÜv efl rŸ eÑefl nŸ w eÑefl kŸ b efl nŸ iŸ kŸ jÎaŸ r¶iÏ g›.
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Schrijf de zinnen in de directe rede. Gebruik de dubbele 
punt, de aanhalingstekens en de hoofdletters.

1  De circusdirecteur roept dat de staljongen moet 
komen. 

2 Hij legt uit dat de zebra naar binnen moet.
3  De staljongen vraagt waarom de zebra dan naar 

binnen moet. 
4 De directeur antwoordt dat het begint te regenen!

A Schrijf de zin in de directe rede.

  Finn vraagt aan de meester waarom de gymjuf 
elke avond tekenfilms zit te kijken.

B  Schrijf het antwoord van de meester op. 
Doe dat in de directe rede.

Vaisa vraagt aan haar oma welke hobby opa heeft. 
Schrijf de dialoog in de directe rede op.
Doe het zo:

VÄa¶i¶sÃaŸ ...

HÏ‡aÏ‡aŸñrŸ o§mÏ‡aŸ ...

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

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

3

4

5
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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • reclametaal herkennen.

Bekijk de filmposter. 
Welke twee zinnen zijn waar? 
Schrijf de nummers op. 

Eindelijk is het zover! 

Abeltje, de film naar het populaire 
boek van Annie M.G. Schmidt, 
draait in de bioscoop.
Het is een avonturenfilm.

Met de zin Eindelijk is het zover! wordt bedoeld:
1 dat Abeltje eindelijk avonturen gaat beleven.
2 dat deze film eindelijk in de bioscoop komt.
3  dat je enthousiast moet worden voor de film, 

zodat je naar de bioscoop gaat.

Reclametaal
In reclamespotjes op radio en tv wordt reclame gemaakt, 
bijvoorbeeld voor een film. De reclame wil je ervan 
overtuigen dat de film goed is en dat je de film beslist 
moet zien. 
Dit zijn voorbeelden van reclametaal:

De beste film van dit jaar!
Deze film mag je echt niet missen.
De mooiste 3D-film die ooit is gemaakt.

Uitleg

Bekijk de trailer van een film. Welke zinnen zijn waar? 
Schrijf de nummers op.

1 De trailer laat spannende stukken uit de film zien.
2 De spreker praat met een saaie stem.
3 De zin ‘Het adembenemende verhaal’ klinkt spannend.
4  De opmerking ‘Een gevaarlijke reis naar vreemde 

landen’ belooft een avonturenfilm.

1

2

238081.indb   68 29/10/12   8:45 AM



Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 2 69

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

A  Je bekijkt de trailer in stukjes. 
Schrijf de antwoorden op. 

 1 Waar gaat deze adembenemende film over?
 2 Wat voor soort film is Abeltje?
 3  Is Abeltje echt de spannendste avonturenfilm 

van het jaar? Of is dit reclametaal?
 4  Bedoelen ze met de zin ‘De kerstfilm van 1998’ 

dat het de enige kerstfilm is? Of is het de beste 
kerstfilm?

 5  Vind je nu dat je de film moet gaan bekijken? 
Leg uit waarom.

B Schrijf de antwoorden op.

 1  Waarom laten ze in de trailer niet zien hoe het 
met Abeltje afloopt?

 2  De makers van Abeltje hebben ook de kinderfilm 
Het zakmes gemaakt. Waarom vertellen ze dat?

A  Maak in ongeveer zes zinnen reclame voor een 
tv-serie. Schrijf de naam van de serie op. 
Geef daarbij twee argumenten waarom iedereen 
de serie moet zien. 
Gebruik reclametaal.

B  Lees je reclametekst zo spannend mogelijk aan 
een maatje voor.

A  Schrijf het nummer van de zin op. 
Schrijf er ja of nee achter.

 1 Ik herken reclametaal in de film. ja / nee
 2 Ik kan zelf opvallende reclamezinnen bedenken. ja / nee
 3 Ik kan de zinnen op een spannende manier zeggen.  ja / nee

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

Volgende les Je leert wat serieboeken zijn. 
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 6 – Thema 7 Mooi! – Week 270

Ben jij een boekenwurm?

Een boekenwurm is iemand die altijd leest, de hele dag 
door. Leest? Hij verslindt de boeken gewoon. Daardoor 
heeft hij amper tijd om zelfs maar te eten.
Wil jij ook een boekenwurm worden? Lees dan verder. 

Als echte boekenwurm bestudeer je het boek dat je 
gaat lezen van voor naar achter. Je kijkt wie de auteur 
is en hoeveel pagina’s het boek heeft. Je bekijkt of er 
illustraties in het boek staan en of je ze leuk vindt. Het 
klinkt misschien gek, maar je kijkt ook naar de oplage. 
Je wilt weten hoeveel van die boeken er gedrukt zijn. En 
wat je nog belangrijker vindt: het taalgebruik. Gebruikt 
de schrijver gewone taal? Of dikt hij de personages aan 
om ze interessanter te maken?

Als echte boekenwurm lees je alles wat los en vast zit. 
Je leest strips, geschiedenisboeken en reclamefolders. 
Je leest zelfs een encyclopedie helemaal uit. En weet je 
waarom? Omdat je in een encyclopedie informatie kunt 
vinden over alles wat je altijd al wilde weten.
Veel succes!
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Themawoorden 
en schoolwoorden

aandikken
Een verhaal mooier of spannender maken door wat te 
overdrijven.

amper
Nauwelijks.

de auteur
De schrijver of de schrijfster.

bestuderen
Iets heel goed bekijken, zorgen dat je veel van iets weet.

boeken verslinden
Ontzettend veel boeken lezen.

de boekenwurm
Iemand die altijd leest.

de encyclopedie
Een boek met tekst en plaatjes, waarin je informatie 
vindt over allerlei onderwerpen, zoals dieren, planten of 
geschiedenis.

de illustratie
Een foto of tekening bij een tekst.

de oplage
Het aantal exemplaren dat er van een boek wordt gedrukt.

de pagina
De bladzijde.

raadplegen
1 Iets opzoeken in een boek;
2 iemand om raad vragen.

het taalgebruik
De manier waarop iemand woorden gebruikt.
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Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 272

Les9
Je leert  • woorden bij het thema boeken.

 • manieren om woorden te onthouden.

Maak een woordweb rondom het woord bibliotheek. 
Schrijf er zes woorden bij.

Manieren om woorden te onthouden
Gebruik deze tips om woorden beter te onthouden:
1  Maak een woordweb. Je schrijft één woord in het 

midden. Daarna schrijf je woorden eromheen die bij dat 
ene woord passen.

2  Maak een woordkast. Je maakt naast elkaar twee rijen 
van woorden die bij elkaar horen. 

3  Maak een woordtrap. Je brengt een volgorde aan in de 
woorden.

4  Maak een woordparaplu. Zet het hoofdwoord 
bovenaan, bijvoorbeeld fiets. Daaronder zet je de 
woorden die erbij horen, zoals: het stuur, het wiel, het 
zadel, de koplamp. 

Uitleg 

A Maak een woordparaplu met het woord boek.
 Zet er vijf woorden onder. 

B Wat is het verschil tussen schrijven en tekenen? 
  Laat het zien in een woordkast. 

Zet daarin de woorden op de goede plaats:

 

de tekst  de lijnen  het kleurgebruik

de illustratie  de auteur  de woorden

het taalgebruik  de tekenaar

C  Maak in je schrift een woordtrap met drie treden. 
 Schrijf op de onderste trede het woord letter.
 Maak de woordtrap zelf af.

1

2
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Welke woorden horen erbij?
Schrijf het zo op:

1 Een verhaal mooier maken. a een boekenwurm
2 Iemand die veel leest. b de auteur
3 De schrijver van een boek. c bestuderen
4 Heel veel boeken lezen. d het taalgebruik
5 De woorden die je gebruikt. e aandikken
6 Iets goed onderzoeken. f boeken verslinden

Kijk naar het plaatje en maak de zin zo lang mogelijk. 
Gebruik de woorden die voor de zin staan.

 raadplegen  1 Ishika ...

 illustratie  2 Op de pagina ...

 bestuderen  3 Ze ... het plaatje ...

Schrijf in drie zinnen op hoe de dag van een 
boekenwurm eruitziet.

Maak een woordkast. Schrijf boven de ene rij het 
sprookjesboek en boven de andere de encyclopedie.
Zet bij elke rij drie woorden. 

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema boeken en met 
manieren om de betekenis van woorden te onthouden. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3
1 – ...1 ...

4

5
6
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschat
Les 11
Je leert  • hoe je reageert op een stelling op een internetforum.

Lees de tekst van internet. Beantwoord de vragen.

Internet  

Alle kinderen moeten twee uur per dag lezen.

Sieb: Ik ben het ermee eens, want van lezen leer je veel.
Lieke: Stom geklets! Wie wil er nou lezen!
Noa: Ik ben het er niet mee eens, omdat je dan geen tijd 
overhoudt voor sport.

1 Wie geven argumenten bij hun mening?
2 Welke reacties zijn vriendelijk?
3  Welke reactie(s) zou je zelf nooit versturen? Leg uit waarom.

Reageren op een stelling op internet
Op een forum op internet kun je je mening geven over 
een stelling. Een stelling is bijvoorbeeld:

Boeken moeten gratis zijn voor kinderen.

Gebruik deze tips als je reageert op een stelling:
•  Leg uit waarom je het ermee eens of oneens bent: geef 

argumenten.
•  Controleer je reactie voordat je deze verstuurt. Bedenk 

dat je reactie nog jarenlang op internet kan blijven staan!
• Beledig anderen niet en blijf vriendelijk.

Uitleg 

Lees de stelling. Maak de reacties af met argumenten.

Boeken zijn belangrijker dan honden.

1 Ik ben het ermee eens, want ik vind honden ...
2 Ik ben het er niet mee eens, omdat ...
3 Mijn mening is ..., want ...

1

2

238081.indb   74 29/10/12   8:48 AM



Groep 6 – Thema 7 Mooi! – Week 3 75

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Lees de stelling over Kuifje en de reacties daarop. 
Maak goede zinnen van de reacties. Schrijf die op.

Alle kinderen van groep 6 moeten de film over Kuifje zien.

1  Nee. Niet iedereen heeft geld om naar de bioscoop 
te gaan.

2 Mee eens. Leuke film.
3 Nee. Je kunt kinderen niet dwingen. 

A Lees de stelling.

Boeken moeten gratis zijn voor kinderen.

B Geef twee reacties op de stelling.

 1  Schrijf een reactie waarin je het eens bent met 
deze stelling. Geef ook een argument.

 2  Schrijf een reactie waarin je het niet eens bent 
met de stelling. Geef ook een argument.

Volgende les Je oefent verder met het reageren op een stelling op een internetforum. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken
Les  13

Je leert  • hoe je laat merken dat je het eens of oneens bent met iemand.

Lees de mening van Eva en Bob. 
Beantwoord daarna de vragen.

Eva: Ik lees graag gedichten!
Bob: Nou, ik niet, want ik begrijp ze nooit.

1  Met welke drie woorden laat Bob merken dat 
hij het niet met Eva eens is?

2 Hoe had hij het ook kunnen zeggen?
3  Hoe kan Bob laten merken dat hij het met Eva eens is? 

Bedenk daar ook een argument bij.

Je mening geven
Voor een goed gesprek is het nodig dat je duidelijk laat 
merken wat je mening is. Dan kan de ander daar rekening 
mee houden.

Als je ergens mee eens bent, kun je dat zo duidelijk 
maken:

Daar ben ik het helemaal mee eens.
Wat goed zeg! Of: Goed idee! Of: Ja, inderdaad.

Als je ergens niet mee eens bent, kun je dat zo laten 
merken:

Ik ben het niet met je eens.
Nou, dat weet ik niet hoor! Of: Mwa.

Uitleg

Luister eerst naar het gesprek. 
Geef dan antwoord op de vragen.

1  Wat is de mening van Bob over gedichten?
2  Wat zegt hij om dat te laten merken?
3  Met welke woorden laat Eva merken dat ze strips 

niet zo leuk vindt?
4 Welk argument geeft ze?

1

2
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Lees wat Sjon durft en schrijf daarna de antwoorden op.

Ik durf altijd te zeggen dat ik het er niet mee eens ben.

1  Tegen wie durf jij altijd te zeggen dat je het er niet 
mee eens bent? Leg uit hoe dat komt.

2  Tegen wie durf je niet altijd je mening te zeggen? 
Leg uit hoe dat komt.

Deze opdracht doe je in een groepje van vier. 

Kijk naar opdracht 3. 
Wat was je mening? 
Praat er met een maatje over. 
De andere twee observeren en maken 
aantekeningen.
Wissel na drie minuten van rol.

Let hierop:
• Laat duidelijk je mening merken.
• Geef argumenten.
• Laat je maatje uitpraten en luister goed.
• Reageer op de mening van je maatje.

A Bespreek met je groepje het gesprek. 
 Schrijf de antwoorden op.

 1 Ik heb duidelijk mijn mening gegeven. ja / nee
 2 Ik heb argumenten gegeven. ja / nee
 3 Ik heb mijn maatje laten uitpraten. ja / nee
 4 Ik heb gereageerd op de mening van mijn maatje. ja / nee

B Wat ging goed?

C  Wat kan de volgende keer beter? 
Geef een voorbeeld.

Volgende les Je herhaalt de directe rede en telwoorden. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
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Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschat
Les  15

 
Je leert  • hoe je de directe rede kunt veranderen in de indirecte rede.

Schrijf de zinnen in de directe rede.

1  Luca vertelt zijn ouders dat de meester amper tijd 
heeft om voor te lezen.

2 Hij zegt dat iedereen dat jammer vindt.

De indirecte rede
Je gebruikt de directe rede als je letterlijk opschrijft wat 
iemand heeft gezegd. Bijvoorbeeld:

De juf vraagt: ‘Wie heeft het boek gelezen?'

Deze zin kun je ook in de indirecte rede schrijven:

De juf vraagt wie het boek gelezen heeft.

Uitleg

Welke zinnen staan in de indirecte rede? 
Schrijf het nummer van de zin op.

1 Kai vraagt zijn opa: ‘Las u vroeger veel?’
2 Zijn opa zegt dat hij een enorme boekenwurm was.
3 Hij vertelt ook dat hij een boek per dag las.
4 Kai vraagt of het echt waar is.
5  Zijn opa antwoordt: ‘Ja, dat is echt waar. 

We hadden nog geen computers, hè!’

Maak de zin in de indirecte rede af. 
Schrijf de hele zin op.

1 Lex vraagt: ‘Wat is een flora?’
 Lex vraagt wat ...
2  De juf legt uit: ‘Een flora is een soort 

plantenboek.’
 De juf legt uit dat ...
3 Ze vertelt: ‘Er staan ook illustraties in.’
 Ze vertelt dat ...

1

2

3
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Maak van de directe rede de indirecte rede. 
Schrijf de hele zin op.

 

1 Kelvin zegt ...
2 Zijn moeder vraagt ...
3 Kelvin antwoordt ...

Schrijf de zinnen in de indirecte rede. 
Let op: de persoonsvorm verandert ook!

1 Aafje zegt: ‘Ik heb een boek met Arabische verhalen.’
2 Merel vraagt: ‘Hoe kom je daaraan?’
3 Aafje antwoordt: ‘Dat boek heb ik gekocht.’

Penny en Kelly praten over hun lievelingsboek. 
Maak in vier zinnen het gesprek af. 
Gebruik de directe en indirecte rede. 

Penny zegt dat ze dol is op goochelboeken. 
Kelly antwoordt: ‘Geef mij maar knutselboeken.’

Volgende les Je oefent verder met hoe je de directe rede kunt veranderen in 
de indirecte rede. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

4

5

6
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 7.

A Zet de negen woorden in alfabetische volgorde.

  voorkeur – verlichten – gespannen – personeel – 
applaudisseren – personage – gesprek – 
avontuur – voorraad

B  Welke woord hoort in de zin? 
Kies uit de woorden van opdracht A. 
Let op: soms moet je het woord wat veranderen.

 1 Axel kijkt ... naar het toneelstuk.
 2 De hoofdrolspeler speelt twee ... 
 3 Axels ... gaat uit naar de boef.
 4  Als de boef op het podium staat, is het 

toneel amper ... 
 5  Wanneer het stuk is afgelopen, ... het publiek 

enthousiast. 

Wat betekent hetzelfde? Zoek het synoniem.
Schrijf het zo op:

1 iemand die veel leest  a amper
2 de schrijver b de illustratie
3 het plaatje c bestuderen
4 de bladzijde d een boekenwurm
5 haast niet e de pagina
6 goed bekijken f aandikken
7 mooier maken g de auteur

Schrijf de antwoorden op.

1  Welk amusement vind jij het leukst? 
Denk aan toneel, film, lezen, pretpark of sport.

2 Schrijf twee argumenten op.
3  Kies één argument uit en schrijf je mening op. 

Begin zo:

 

1

 2
1 – ...1 ...

3

I°kŸ ÓvΩiŸºÓnÏ‡dŸ ... ◊hÇeÀtfl ◊lÇe®uŸºık¶s¡tfl, o§mÏ‡dÏ‡a»tfl/Ów‰aŸºÓn»tfl ...I°kŸ v iŸ nÏ dŸ ... hÇeÀtfl lÇe®uŸ k¶s¡tfl, omÏ dÏ a»tfl/w aŸ n»tfl ...
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Kijk naar de plaatjes. Schrijf de zinnen helemaal op. 
Denk aan de aanhalingstekens en aan de hoofdletter.

1 Nout vraagt: ...
2 Amber antwoordt: ...
3 Hun moeder vraagt: ...

Maak elke tweede zin af met de indirecte rede. 
Schrijf de hele zin op.

1  Jasmijn zegt: ‘Het circus was spannend.’
 Jasmijn zegt dat ...
2  Rafi antwoordt: ‘Die ene clown was echt grappig.’
 Rafi antwoordt ...
3  Jasmijn zegt: ‘De andere clowns konden goed 

boeven nabootsen.’
 Jasmijn zegt ...

A  Lees de stelling. 
Beantwoord daarna de vragen.

Volwassenen zeggen dat lezen belangrijk is.

 1 Ben jij het met deze stelling eens?
 2  Waarom wel of waarom niet? 

Schrijf drie argumenten op.

B  Praat samen met een maatje over de stelling. 
Gebruik je antwoorden van opdracht A.

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.

Vul het goede woord in. 
Je mag een woordenboek gebruiken.

amusant  de cinema  het type

een conflict  stomme  illustreren

1 De geschiedenis van ...
2  Vroeger werd er in films niet gesproken. 

Dat noemt men ... films.
3  Vaak zijn deze films grappig en ... , denk maar 

aan Charley Chaplin.
4 Ik zal dat met een voorbeeld ... 
5  Chaplin is ... dat steeds over zijn eigen voeten 

struikelt of in plassen valt.
6  Hoewel hij vaak in ... terecht komt, kun je om zijn 

films lachen.

Wat betekent het onderstreepte woord? 
Schrijf het nummer van de zin op. 
Schrijf de betekenis van het woord erachter.
Je mag een woordenboek gebruiken.

1 Een popzangeres consulteert haar dokter.
2  ‘Ik heb vannacht acute keelpijn gekregen,’ 

vertelt ze hem.
3 De arts schrijft haar capsules voor.
4 ‘Deze moet u op uw nuchtere maag innemen.
5  Dan garandeer ik u dat u over een week weer 

op de planken staat.’

Reageer op drie manieren op de stelling.
Begin bijvoorbeeld met Ik vind ... Ik ben van mening ... 
Geef elke keer een ander argument. Zorg ervoor dat 
je beleefd blijft.

Op tv mogen ze nog maar één kinderprogramma 
per dag uitzenden.

1

2

3
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Wat zeggen Lieke, Milan en Floor tegen elkaar? 
Zet de zinnen in de indirecte rede.

Schrijf in vier zinnen op wat Alex en zijn moeder zeggen. 
Wissel de directe en de indirecte rede af.

Alex loopt met zijn moeder door de dierentuin. 
Ze komen langs de apen. Eén van de apen trekt een 
gekke bek naar hen. 

Alex en zijn moeder zitten in het restaurant van de 
dierentuin. Ze bespreken wat ze zullen nemen. 

A  Bereid met een maatje een gesprek voor. 
Spreek af wie vóór en wie tegen de stelling is. 
Schrijf twee argumenten op.

Goede en betrouwbare informatie vind je alleen in een 
encyclopedie.

B  Voer het gesprek met een maatje. 
Laat duidelijk in je taalgebruik merken of je het 
met je maatje eens bent of niet.

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

4

5

6
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