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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 7 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je een flyer moet schrijven.

Bekijk het plaatje en beantwoord de vragen.

1 In welke wijk wordt Your Winter gehouden?
2 Wat kun je allemaal doen tijdens Your Winter?
3 Wanneer wordt Your Winter gehouden?
4 Hoelang duurt Your Winter?
5 Wat zou jij nog willen weten over Your Winter?

Flyer 
Met een flyer maak je reclame voor bijvoorbeeld een feest. 

Zo maak je een flyer:
1 Zet er in grote letters een leuke titel op.
2 Schrijf kort alle informatie op: wie, waarom, waar, wanneer?
3  Gebruik grote of vetgedrukte letters voor belangrijke 

informatie.
4 Zorg dat je flyer of affiche er opvallend uitziet.

Uitleg

Kijk nog eens naar de flyer van opdracht 1 en beantwoord de 
vragen met ja of nee.

1 Vind jij dat de flyer een duidelijke titel heeft?
2 Zijn er verschillende soorten letters gebruikt?
3 Ziet de flyer er opvallend uit?

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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Groep 7 – Thema 5 Contact – Week 1 13

Op de flyer bij opdracht 1 staat niet alle belangrijke informatie. 
Welke vragen worden op de flyer niet beantwoord? 
Schrijf de nummers op.

1 Op welke plaats zijn de activiteiten? 
2 Voor wie zijn de activiteiten?
3 Op welke dagen zijn de activiteiten?
4 Welke activiteiten zijn er?

A  Schrijf de zinnen over en maak ze af. 
Je mag zelf de antwoorden verzinnen.

 1 Er is een filmavond op school, omdat ...
 2 De avond is voor ...
 3 De avond is in ...
 4 De datum is ...
 5 Het begint om ... 
 6 Het is afgelopen om ...
 7 Wil je meer weten? ...

B Bedenk een leuke titel voor de filmavond.

Op school wordt een rommelmarkt gehouden. 
Schrijf de tekst die op de flyer moet komen. Doe het zo:

1 Bedenk een leuke titel.
2 Schrijf op waarvoor de rommelmarkt gehouden wordt.
3 Bedenk leuke activiteiten en schrijf ze op.
4  Schrijf op hoe laat de rommelmarkt begint en hoe laat deze 

afgelopen is.
5 Schrijf op waar de rommelmarkt wordt gehouden.
6 Schrijf op hoe mensen aan meer informatie kunnen komen.

A  Bedenk een leuke titel voor de volgende activiteiten.

 1 Je organiseert een lunch bij je thuis voor alle kinderen uit je klas.
 2 Je organiseert een buurtfeest.
 3 Je houdt zo maar een slaapfeestje.
 4  Je organiseert voor de hele straat een feestje voor je vader 

die 40 jaar wordt.

B Bedenk voor elke activiteit een leuke slotzin.

Volgende les Je oefent verder hoe je een flyer moet schrijven. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

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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Dit ga je leren:

59

Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema architectuur

 • nieuwe uitdrukkingen

 • woorden bij het thema gedichten

 • dat sommige woorden bij elkaar horen, ook al 
betekenen ze niet hetzelfde

Schrijven 1F

 • hoe je een voorwerp beschrijft

 • hoe je aantrekkelijk kunt schrijven door te rijmen

Luisteren en spreken

 • duidelijk en verstaanbaar spreken 1F

 • hoe je een gedicht kunt voorlezen

Kijk op taal

 • wat het meewerkend voorwerp is

 • over de opmaak en lay-out van teksten 2F

 • Herhaling: het meewerkend voorwerp en de andere 
zinsdelen benoemen 1F

Extra 1F

 • Lekker lezen: dat de schrijver bepaalt op welke plaats 
het verhaal zich afspeelt

 • Kijk op taal: hoe dichters taal op een speciale manier 
gebruiken
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 160

Welkom op de rondvaartboot!

‘Welkom, beste kinderen, op deze rondvaartboot. Leuk dat
jullie hier op schoolreisje zijn. 
Tijdens de rondvaart wil ik graag de schoonheid van onze 
stad onder jullie aandacht brengen. Ik laat jullie prachtige, 
monumentale gebouwen zien, die ontworpen zijn door 
beroemde architecten. Maar wat verstaan we eigenlijk 
onder monumentale gebouwen? Daarmee bedoelen we 
indrukwekkende, prachtige gebouwen.
Aan de rechterkant van de gracht zien jullie oude gebouwen, 
waaronder het oudste huis van de stad. Dit huis is van hout. 
Aan de linkerkant van de gracht daarentegen zien jullie hele 
moderne huizen. De architect liet zich duidelijk door dat 
oude huis inspireren, want ook deze moderne huizen zijn van 
hout gemaakt. Het is duidelijk dat hij zich goed in die oude 
gebouwen heeft verdiept. Hij heeft deze goed bestudeerd. 
Helaas zijn de deuren paars geschilderd! Dat gaat toch duidelijk 
ten koste van de schoonheid van deze huizen. Vinden jullie ook 
niet?
Aan deze gracht zien jullie prachtige, grote grachtenhuizen uit 
de gouden eeuw. Vroeger woonden hier rijke kooplieden. Je ziet 
dat geld een grote rol speelde in het leven van de kooplieden. 
Ze wilden laten zien dat ze rijk waren. Daarom spaarden ze 
kosten noch moeite om deze woonhuizen zo mooi en groot 
mogelijk te bouwen. Ze deden er echt alles aan om de huizen zo 
monumentaal mogelijk te maken.’
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 1 61

Themawoorden 
en schoolwoorden

iets onder de aandacht brengen 
Ergens op wijzen, over iets vertellen of iets laten zien.

de architect
Iemand die bedenkt hoe een gebouw eruit moet zien en dat
dan tekent, ontwerper van gebouwen.

daarentegen
Maar.

inspireren
Op (nieuwe) ideeën brengen.

ten koste gaan van
Nadelig zijn voor.

kosten noch moeite sparen 
Er alles voor overhebben.

monumentaal
Groot en prachtig, indrukwekkend, gezegd van bijvoorbeeld 
een gebouw of stadhuis.

een rol spelen
Belangrijk zijn bij iets.

de schoonheid
Het mooi zijn, denk ook aan beeldschoon.

zich in iets verdiepen 
Iets goed bestuderen.

verstaan onder
Bedoelen met.

waaronder
Zoals.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 162

Les1
Je leert  • woorden bij het thema architectuur.

 • nieuwe uitdrukkingen.

Kijk naar het plaatje op bladzijde 60. 
Schrijf in vijf zinnen op wat je ziet.

Uitdrukkingen
Je weet al: een uitdrukking is een groep woorden met een 
figuurlijke betekenis. 
Bijvoorbeeld: de uitdrukking verstaan onder betekent niet iets 
verstaan of horen, maar bedoelen.
Zo zijn er nog meer uitdrukkingen met een figuurlijke 
betekenis. Bijvoorbeeld: 
• ten koste gaan van: schadelijk zijn voor
• een rol spelen: belangrijk zijn
• kosten noch moeite sparen: er alles voor overhebben

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 60. 

B  Wat betekenen de onderstreepte woorden? 
Schrijf het nummer van de zin en de betekenis op. 
Kies uit:

  was belangrijk – had er alles voor over – 
was nadelig voor – bedoelen met 

 1  De architect spaarde kosten noch 
moeite om het monumentale stadhuis 
zo mooi mogelijk in te richten.

 2 Geld speelde een rol daarbij.
 3  De verbouwing ging ten koste van de 

oude inrichting.
 4  We verstaan onder die oude inrichting 

de oude open haarden en de middeleeuwse trap. 

C  Kies de juiste betekenis van de onderstreepte woorden. 
Kies uit A of B.

 1 De archeoloog had zich verdiept in Egyptische grafkelders.
  A goed bestudeerd 
  B dieper gegraven
 2 De gids bracht de prachtige gebouwen onder de aandacht.
  A lette er goed op 
  B wees erop

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 1 63

Welke betekenis hoort bij de onderstreepte woorden? 
Schrijf het nummer van de zin en de letter op. 

1 De boot vaart langs monumentale grachtenpanden.
2 Daaronder verstaan we: huizen die aan een gracht staan.
3 De gids brengt deze prachtige huizen onder de aandacht.
4 Hij vertelt dat de architecten waren geïnspireerd door Italiaanse huizen.
5 En ook dat ze bij de bouw kosten noch moeite spaarden.
6 Daarentegen zie je in de verte lelijke flatgebouwen.

 a maar d daarmee bedoelen we
 b vertelt over en laat zien e grote en prachtige
 c op het idee gebracht door f er alles voor overhadden

Welk woord past op de open plek in de zin? 
Schrijf het nummer van de zin en het woord op. Kies uit:

daarentegen  de architect  de schoonheid  

waaronder  rol  monumentale

Ik wil het (1) ... Slot Loevestein onder je aandacht brengen. Wie 
(2) ... van dit kasteel is, is onbekend. Niet (3) ... van het slot is beroemd, 
maar de geschiedenis. Het speelde vroeger een grote (4) ... als 
gevangenis. Er zaten hier veel gevangenen vast, (5) ... Hugo de 
Groot. Hij ontsnapte in een boekenkist. De andere gevangenen 
(6) ... zijn niet zo beroemd als hij.

Schrijf de zin opnieuw. Kies andere woorden voor de 
onderstreepte woorden. Kies uit:

verstaan onder  waaronder  kosten noch moeite zijn gespaard

1 Wolkenkrabbers vind je in allerlei steden, bijvoorbeeld in New York.
2 Wat bedoelen we eigenlijk met het woord wolkenkrabber? 
3  Dat is een gebouw waarbij heel veel moeite is gedaan om het zo 

hoog mogelijk te bouwen.

Kies drie woorden. Maak er drie zinnen mee. Kies uit: 

de architect  monumentaal  kosten noch moeite  waaronder

Volgende les Je oefent verder met de woorden van het thema architectuur en met 
nieuwe uitdrukkingen.
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 7 – Thema 7 Mooi! – Week 164

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je een voorwerp beschrijft.

A Lees de tekst en bekijk het plaatje.

Dit is het oude stadhuis van Amsterdam. De vorm 
is rechthoekig en de kleur is grijs. De raamkozijnen 
zijn van hout gemaakt. De schoorstenen daarentegen 
zijn van steen. 
Er zijn kosten noch moeite gespaard bij de bouw. 
Dat kun je wel zien. Het monumentale stadhuis 
heeft veel zalen en kamers, waaronder de 
Burgemeesterskamer. 

B Beantwoord de vragen.

 1 Wat is de kleur van het oude stadhuis van Amsterdam?
 2 Welke materialen zijn er gebruikt?
 3  Wat kun je nog meer over het stadhuis vertellen? 

Schrijf twee dingen op.

Een voorwerp beschrijven
Wil je een voorwerp beschrijven, bijvoorbeeld een nieuwe 
telefoon of een mooi gebouw?

Zo beschrijf je een voorwerp:
• Beschrijf de kleur, de vorm en de grootte.
• Beschrijf welk materiaal is gebruikt.
•  Gebruik bijvoeglijke naamwoorden in je beschrijving: 

Het is een groot, rechthoekig gebouw met hoge 
schoorstenen.

Uitleg

Bekijk opnieuw het plaatje. Schrijf het nummer van de zin op. 
Schrijf erachter: waar of niet waar.

1 De kleur van het dak van het stadhuis is rood.
2 Het torentje is vierkant.
3 Het torentje heeft een klok.
4 Het gebouw is heel groot.

1

2

238083_TB.indb   64 27/09/12   4:34 PM



©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 1 65

Bekijk het plaatje en vul in. Schrijf het nummer van de zin en het 
woord op. Kies uit:

winkel – oude – wit – bruin – rechthoekig – een koe – steen – de woorden – groen 

1  In de muur van ... gebouwen zie je soms een gevelsteen met 
de naam van het gebouw.

2  Zoals de naam al zegt, is een gevelsteen van ... gemaakt.
3  De vorm van deze grappige gevelsteen is ... 
4  Op de steen zie je een hurkende man, die ... melkt.
5 De kleur van de koe is ..., de kleur van het gras is ..., de achtergrond is ... 
6 Verder lees je ... YNDE MELCKMAN.
7 Wat voor soort ... zou dit gebouw vroeger geweest zijn, denk je?

Bekijk je school. Schrijf de zinnen over en maak ze af.

1 De school is een ... gebouw.
2 De deur van mijn lokaal heeft een ... kleur.
3 De muren zijn gemaakt van ...
4 De vorm van de ramen is ...
5 De gangen zijn ...

Beschrijf je pen of etui in vier zinnen. Schrijf bijvoorbeeld een zin 
over de kleur, over de vorm of over het materiaal.

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

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

3

4

5

238083_TB.indb   65 27/09/12   4:35 PM



Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 166

Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • wat het meewerkend voorwerp is.

Neem het schema over en vul het verder in. Doe het zo:

Wie is de bouwer? Wat wordt er gebouwd? Voor wie wordt er gebouwd?

1 de architect 1 een paleis 1 de sultan

1 De architect bouwt een paleis voor de sultan.
2 Mijn buurman bouwt een zomerhuis voor zijn gezin.
3 Mijn vader timmert een speelhuisje voor mijn broertje.

Meewerkend voorwerp
Bijna alle zinnen hebben een onderwerp en een gezegde. 
In een zin kan ook een meewerkend voorwerp (mv) staan.

Zo vind je het meewerkend voorwerp:
1  Schrijf eerst het onderwerp, het gezegde en het lijdend 

voorwerp op.
2  Stel dan de vraag: 

Aan wie of Voor wie + gezegde + onderwerp + lijdend 
voorwerp? 

De architect geeft de tekening aan de bouwer.

1  de architect is het onderwerp. 
 geeft is het gezegde.
 de tekening is het lijdend voorwerp. 
2 Aan wie geeft de architect de tekening?
  Antwoord = aan de bouwer dus het meewerkend voorwerp 

is aan de bouwer. Bij een meewerkend voorwerp kun je het 
woordje aan of voor weglaten.

De architect geeft de bouwer de tekening. 
Meewerkend voorwerp: de bouwers.

Uitleg

A  Maak nieuwe zinnen. Laat het woordje aan weg. 
 Voorbeeld: Samuel stuurt een e-mail aan zijn vader. 

 
 1 De secretaresse geeft tekenpapier aan de architect.
 2  De beeldhouwer verkoopt een nieuw beeld aan de klant. 
 3 De juf vertelt een grappig verhaal aan de klas.

B  Hoe heten de zinsdelen bij A waar je het woordje aan hebt weggehaald?

1

2
SÄaŸºÓm¶uÇeflºılŸ ∏s¡t®u¶uŸñr»tfl Óz¶ÿŒºÓnŸ Óv‰aÏ‡dÇeflñrŸ ÅeÑeflºÓnŸ Åefl-ÓmÏ‡a¶iŸºılŸ.SÄaŸ m¶uÇefl lŸ s¡t®u¶uŸ r»tfl z¶ÿŒ nŸ v aÏ dÇefl rŸ eÑefl nŸ efl mÏ a¶iŸ lŸ.
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 1 67

Maak het meewerkend voorwerp af met aan of voor. 
Schrijf het nummer van de zin en het goede woord op.

1 Het bouwen van de villa duurt ... de miljonair te lang. 
2 Mijn tante stuurt een kaart ... de koningin.
3 Dolblij geeft zij een dikke zoen ... haar vader.
4 Vol trots laat hij zijn nieuwe huis ... zijn vrienden zien.
5 Hij schenkt ... mij een glas water in. 

Schrijf het nummer van de zin en het meewerkend voorwerp op. 

1 Egyptenaren bouwden piramides voor de farao’s.
2 De farao gaf de bouwopziener de bouwopdracht.
3 Hij gaf de bouwers goed voedsel. 
4 Daarom leverden de bouwers goed werk aan de opziener.
5 De opziener betaalde de bouwers gouden munten.
6 De bouwers gaven die munten weer aan hun vrouwen. 
7  De vrouwen bereiden daarna heerlijke maaltijden voor hun 

mannen.

A  Zet de zinsdelen in een goede volgorde. 
Voeg hoofdletters en punten toe.

 1   gegeven   President George Washington   ooit   heeft 

   aan architect Hoban   een bouwopdracht 

 2   gaven   al in 1811   de Amerikanen   de naam het Witte Huis 

   aan dit monument 

B  Onderstreep het meewerkend voorwerp in de zinnen bij A.

Maak de zinnen af. Gebruik een meewerkend voorwerp. 
Kijk of je aan of voor kunt weglaten in jouw meewerkend 
voorwerp. Als dat niet kan, is het geen meewerkend voorwerp.

1 De zakenman verkoopt... 
2 Lulu’s opa ... 
3 Heb jij ...?

Volgende les Je oefent verder met het meewerkend voorwerp. 
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 7 – Thema 7 Mooi! – Week 268

SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • duidelijk en verstaanbaar te spreken.

Bekijk het plaatje. De reisleider vertelt de groep iets over het 
gedicht op de muur. Natuurlijk moet iedereen dat kunnen 
verstaan. Schrijf twee tips voor de reisleider op: hoe kan hij 
zorgen dat iedereen hem hoort en begrijpt?

Duidelijk spreken
Gebruik deze tips om duidelijk te spreken:
• volume: spreek luid genoeg; 
• articulatie: spreek ieder woord goed uit; 
•  spreekpauze: neem na iedere zin heel even pauze voordat je 

verdergaat. 

Is een woord heel erg belangrijk of nieuw voor de ander? 
Spreek dat woord dan langzaam en duidelijk uit.  

Bin-nen-hof, par-le-ment.

Uitleg

Luister naar de verslaggever. Schrijf het nummer van de zin op. 
Schrijf er ja of nee achter.

1 De verslaggever spreekt luid genoeg.
2 Hij spreekt ieder woord goed uit.
3 Hij neemt na iedere zin een kleine pauze.
4 Een belangrijk of nieuw woord spreekt hij langzaam en duidelijk uit.

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 2 69

Maak een beschrijving van een gebouw, brug of straat uit je 
woonplaats. Doe het zo:

• Maak een beschrijving van ongeveer tien zinnen.
• Schrijf op wat je gekozen hebt.
• Beschrijf de kleur, vorm, grootte en het materiaal van je onderwerp.
• Gebruik bijvoeglijke naamwoorden.
• Vertel waarom je het mooi of interessant vindt.

A  Lees je beschrijving. Zet een streep onder de belangrijke 
woorden of onder woorden die misschien nieuw zijn voor 
iemand anders.

B Lees je beschrijving een paar keer goed door.

A Vertel je beschrijving aan je groepje. 

 Let hierop:
 • Spreek luid genoeg.
 • Spreek ieder woord goed uit.
 • Neem na elke zin een kleine pauze.
 • Spreek een belangrijk of nieuw woord langzaam en duidelijk uit.

B  Bespreek met je groepje hoe het is gegaan. 
Schrijf het nummer en ja of nee op.

 1 Ik spreek duidelijk genoeg.  ja / nee

 2 Ik spreek ieder woord goed uit.  ja / nee

 3 Ik neem na elke zin een kleine pauze.  ja / nee

 4 Ik spreek een belangrijk of nieuw woord langzaam en duidelijk uit. ja / nee

 5 Mijn beschrijving was duidelijk voor mijn groepje.  ja / nee

C Wat ging goed?

D Wat kan de volgende keer beter?

Volgende les Je leert dat de schrijver bepaalt op welke plaats het verhaal zich afspeelt. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
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Voor de dichter aan een nieuw gedicht begint, brainstormt 
hij over het onderwerp. Welk thema gaat hij onder woorden 
brengen in zijn poëzie?

  De dichter kiest de dichtvorm uit. Kiest hij voor de rap of 
niet? Hoe laat hij de zinnen rijmen? Hoeveel coupletten 
zal hij schrijven? Heeft het gedicht een refrein?

Dromen zijn niet waar,
dromen zijn oneerlijk,
dromen zijn nooit klaar,
maar soms zijn ze
heerlijk.

De dichter komt op. Hij gaat uit zijn eigen werk voordragen. 
De microfoon staat al klaar.

  De dichter leest zijn gedicht nadrukkelijk voor. Zo 
duidelijk en krachtig dat het publiek hem goed kan 
horen. Hij leest achtereenvolgens drie gedichten voor. 
Het eerste gedicht gaat over dromen.
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 2 71

Themawoorden 
en schoolwoorden

achtereenvolgens 
Na elkaar.

brainstormen 
Nadenken of praten om zo veel mogelijk ideeën te krijgen.

het couplet  
Een stukje van een gedicht of lied.

de dichter  
Iemand die gedichten schrijft.

de dichtvorm
Het soort gedicht, bijvoorbeeld een elfje.

nadrukkelijk 
Duidelijk en krachtig.

opkomen  
Zich laten zien, tevoorschijn komen.

de poëzie 
Gedichten.

de rap  
Gesproken liedje.

het refrein
Het deel van het gedicht of lied dat steeds herhaald wordt.

voordragen  
Op een mooie manier opzeggen of voorlezen.

onder woorden brengen 
Vertellen.
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Les9
Je leert  • woorden bij het thema gedichten.

 • dat sommige woorden bij elkaar horen, ook al betekenen ze niet hetzelfde. 

Maak twee rijtjes. Zet boven het ene Kunstwerk en boven het 
andere Muzieksoort. Zet de woorden in het juiste rijtje. Kies uit: 

beeldhouwwerk – dance – house – klassiek – r&b – rap – schilderij – 
standbeeld – tekening – wandkleed

Woorden die met elkaar te maken hebben
Sommige woorden betekenen niet hetzelfde, maar horen toch 
bij elkaar. Dat komt doordat ze met elkaar te maken hebben.
Bijvoorbeeld:

kunstenaar

 de 
fotograaf

de 
schilder

de 
schrijver

de 
dichter

de beeldend 
kunstenaar de 

illustrator

de 
musicus de 

acteur

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 70.

B Neem de woordparaplu over en maak hem af. 
  De woorden die bij de dichter horen, schrijf je onder de dichter. 

De woorden die bij de fotograaf horen, schrijf je onder de fotograaf.

  het rijm – de lamp – voordragen – de camera – de foto – de dichtvorm – 
het couplet – het model – het refrein – de poëzie – afdrukken 

 

de fotograaf

kunstenaar

de dichter

 

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 2 73

A  Welk woord hoort niet bij de dichter? 
Schrijf van elke rij het woord op.

 1 dichtvorm – tekening – refrein – rijm 
 2 voordragen – schetsen – opkomen – rap
 3 poëzie – onder woorden brengen – potlood – couplet

B Bij welke kunstenaar horen de overgebleven woorden?

Wat betekenen de onderstreepte woorden? 
Schrijf het nummer van de zin en de betekenis op. Kies uit:

voorlezen – gedichten – denken na om op ideeën te komen – 
vertellen – na elkaar

1 Een dichter schrijft zijn gedachten in poëzie op.
2  Een schrijver daarentegen wil zijn gedachten onder woorden brengen 

in een verhaal.
3 Beide kunstenaars brainstormen voordat ze beginnen.
4 Allebei moeten ze ook af en toe voordragen uit eigen werk.
5 Ze lezen achtereenvolgens enkele gedichten of een paar hoofdstukken voor.

Wat is het verschil tussen een schrijver en een dichter? 
Neem de woordkast over en hem vul in. Kies uit:

het verslag – het rijm – het verhaal – het couplet – de poëzie – 
het hoofdstuk – het sprookje – de dichtvorm

Neem de woordparaplu over en vul hem verder in. 

 

kunstenaar

beeldhouwer musicusschrijver

Volgende les Je oefent verder met woorden bij het thema gedichten en met woorden die niet 
hetzelfde betekenen, maar toch bij elkaar horen.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
schrijver dichter

6
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes 11
Je leert  • hoe je aantrekkelijk kunt schrijven door te rijmen.

Lees het gedicht en beantwoord de vragen.

Zeg, zei het schaap Veronica

1  Zeg, zei het schaap Veronica, wat krijgen we te 
eten?

2 Wat pruttelt in de pannetjes bij u op het fornuis? 
3  Eh, eh, zeiden de dames Groen, wij zouden het 

niet weten.
4  We eten brood met jam want verder is er niks 

in huis.

Annie M.G. Schmidt

1 Welke woorden rijmen op elkaar? Schrijf ze op.
2 Schrijf nog drie woorden op die op huis rijmen.

Drie soorten rijm
In gedichten rijmen de laatste woorden van een regel vaak op 
elkaar. Maar woorden kunnen ook anders op elkaar rijmen. 

Hier zie je drie soorten rijm:
•  beginrijm: de eerste letters van de woorden klinken hetzelfde

Wie weet waar Willem Wever woont?

• binnenrijm: binnen één regel rijmen twee woorden op elkaar

Waarom bibber jij nou zo verschrikkelijk van de kou?

• eindrijm: de laatste woorden van een regel rijmen op elkaar

Eén, twee, drie, vier.
Ik draag een hoedje van papier.

Uitleg

Lees nog een keer het gedicht van opdracht 1. Beantwoord de vragen.

1 Zit er eindrijm in dit gedicht? Schrijf ja of nee op.
2  Schrijf uit regel 1 twee woorden op die beginnen met dezelfde letter. 

Zet een streep onder die letter.
3  In regel 2 beginnen twee woorden met dezelfde letter. 
 Schrijf de woorden op en zet een streep onder die letter.

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 3 75

Welke rijmsoort zie je in de zinnen? 
Schrijf het nummer van de zin en het antwoord op. Kies uit:

beginrijm  binnenrijm  eindrijm

1 Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan. 
2 Er woont een aap in Amersfoort,
 die rijmt op alles wat hij hoort.
3 De bomen lijken tot in de hemel te komen.
4 Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles. 
5 Ik zag twee beren broodjes smeren.
6  Dit is het eindpunt van de trein.
 Bijna geen mens hoeft er te zijn.

Lees het gedicht en beantwoord de vragen.

1 Een traan, zo helder, zo zacht,
2 ze komen als je huilt of als je lacht.
3 Dan biggelen ze over je wangen,
4  en dan ... net alsof ze blijven 

hangen, 
5 rollen ze verder, net zolang,
6 totdat ze op de grond vallen.

Tamar Jansen

1 Schrijf een voorbeeld van eindrijm uit het gedicht op.
2 In regel 1 zit beginrijm. Schrijf de twee woorden met beginrijm op.
3 Bedenk twee woorden die rijmen op vallen. Schrijf ze op.
4  Bedenk voor regel 6 een nieuwe zin en schrijf die op. 

Schrijf een gedicht van vier regels. Gebruik in je gedicht in ieder 
geval één keer binnenrijm. Kies uit de volgende onderwerpen:

Het is stil op straat  Als de zomer voorbij is  Mijn hond  Als het donker is

Volgende les Je oefent verder met aantrekkelijk schrijven door te rijmen. 
Je schrijft een gedicht.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en sprekenLes  13
Je leert  • hoe je een gedicht kunt voorlezen.

Lees het gedicht. Welk gevoel krijg je bij dit gedicht? Kies uit: 
grappig, verdrietig of bang. Leg uit waarom je dit woord kiest.

mijn poes is geel
mijn vader blauw
wat gek denk ik
hoe kan dat nou?

mijn poes is rood
mijn vader groen
wat leuk denk ik
dat kan ik doen

met verf

Anoniem

Een gedicht voorlezen
Als je een tekst voorleest, is het belangrijk om de tekst eerst 
een paar keer goed door te lezen.
Gebruik deze tips bij het voordragen van een gedicht:
•  Zet een streep onder de woorden die je bij het voorlezen 

extra duidelijk of met nadruk wilt uitspreken.
•  Schrijf het woord pauze op een plek waar je even moet 

wachten met verder lezen of zet een streepje.
•  Bedenk welk gevoel bij de tekst hoort, bijvoorbeeld bang, 

boos of blij.

Uitleg

A Luister naar het gedicht en beantwoord de vraag.
 Welk gevoel hoort bij dit gedicht: bang, boos of vrolijk? 

B  Luister nog een keer naar het gedicht en beantwoord de vragen. 
Schrijf het nummer van de zin op. Schrijf er ja of nee achter.

 1 Spreekt de man sommige woorden nadrukkelijk uit?
 2 Houdt de man pauzes tijdens het voordragen van het gedicht?
 3 Spreekt de man het zinsdeel zachtjes fluisteren ook zachtjes uit?
 4 Spreekt de man het zinsdeel heel hard gillen ook hard uit? 

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 3 77

Kies een gedicht en schrijf het over.

ruzie

ruzie is lawaai
urenlang schelden
zeuren om niets
iets wat nooit op lijkt te houden
en toch ooit een einde aan komt.

Deborah Manuputty

 

De bus

Klein, benauwd, bedompt,
getrapt, geduwd, gestompt,
natte jassen, parfumgeur,
elke dag, het wordt zo’n sleur.

José Bosscher

A Lees het gedicht van opdracht 3 een paar keer goed door.

B Schrijf erbij hoe je het gedicht gaat voordragen. Doe het zo:

 1 Zet een streep onder de woorden die je nadrukkelijk wilt uitspreken.
 2 Schrijf het woord pauze waar je even wilt wachten of zet een streep.
 3 Welk gevoel hoort bij het gedicht? Schrijf dat erbij.

A Draag het gedicht in je groepje voor. 

 Denk aan:
 • de woorden die je nadrukkelijk wilt voorlezen;
 • de spreekpauze; 
 • het gevoel.

B  Bespreek met je groepje je voordracht. Schrijf het nummer en ja of nee op.

 1 Ik heb sommige woorden nadrukkelijk uitgesproken.  ja / nee

 2 Ik heb spreekpauzes gehouden.  ja / nee

 3 Ik heb het gedicht met gevoel voorgedragen.  ja / nee

Volgende les Je herhaalt het meewerkend voorwerp en de andere zinsdelen.
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 taalWoordenschatLes  15
Je leert  • over de opmaak en lay-out van teksten.

Bekijk deze bladzijde en beantwoord de vragen.

1 Kun je duidelijk zien waar een opdracht begint?
2 Waaraan herken je de uitleg?
3 Vind je deze bladzijde duidelijk en overzichtelijk?
4 Leg uit waarom je dat vindt.

Opmaak en lay-out
Een tekst kan bestaan uit alinea’s, zinnen en woorden. 
Toch zien teksten er meestal niet hetzelfde uit. 
Hoe een tekst eruitziet, noem je opmaak of lay-out. 
Een tekst die goed is opgemaakt, is gemakkelijker om te lezen. 

Zo maak je een tekst op:
• Geef de titel een grotere letter en/of een andere kleur.
•  Sla een regel over tussen de alinea’s. 

Dat noem je een witregel.
• Maak kopjes in de tekst vet of cursief.
• Gebruik foto’s of plaatjes.
•  Als je op de computer werkt, kies dan een lettertype dat je 

mooi vindt, maar dat ook goed leesbaar is.

Uitleg

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Voorleesmiddag in de centrale bibliotheek

Op donderdag 7 mei draagt Jan Rap uit eigen werk voor. Hij zal 
achtereenvolgens een aantal raps en zes gedichten voordragen. 
Het programma begint om 14.00 uur en zal om 15.00 uur 
afgelopen zijn.

Wie is de dichter Jan Rap?
Rap schrijft vooral kinderpoëzie. Hij weet zijn gedachten 
humoristisch onder woorden te brengen. Hij is verder vooral 
beroemd om zijn schitterende rijm en zijn grappige refreinen.

1 Schrijf de titel op.
2 Uit hoeveel alinea’s bestaat de tekst?
3 Hoe herken je het kopje?
4 Staat de witregel voor of na het kopje?

1

2
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Groep 7 – Thema 7 Mooi! – Week 3 79

Lees de tekst. De opmaak is niet overzichtelijk. Schrijf drie dingen 
op die de schrijver moet doen om de opmaak te verbeteren.

Publiek draagt dichter op handen

Afgelopen maandag 16 maart droeg 
Hoang Wang uit eigen werk voor. 
Toen hij opkwam, begon het publiek 
te joelen.
Dolenthousiast las Wang luid en 
nadrukkelijk zijn gedichten voor. 
Na afloop waren de mensen zo 

enthousiast, dat ze 
hem het podium 
afdroegen. Eerst 
stribbelde Wang 
tegen, maar later 
niet meer.

Lees de tekst. Schrijf daarna de tekst over. 
Maak een duidelijke lay-out met een titel, witregel en kopje. 

Annie M.G. Schmidt Annie M.G. Schmidt is misschien wel 
de bekendste kinderboekenschrijfster. Eerst werkte ze in een 
bibliotheek en later bij een krant. 
Kinderpoëzie Annie M.G. Schmidt heeft niet alleen boeken 
geschreven, maar ook kinderpoëzie. Een bekend liedje is De 
lapjeskat. De schrijfster heeft veel prijzen gewonnen.

Schrijf de tekst over en maak twee alinea’s. Bedenk zelf een titel 
en een kopje. Zorg voor een goede lay-out.

Joke van Leeuwen is schrijfster, dichter en illustrator. Ze 
maakt dus zelf de tekeningen voor haar boeken. Ze heeft 
zelfs de Gouden Penseel gewonnen. De schrijfster gebruikt 
graag grappige woorden. Denk maar aan ozo heppie of 
izzolekkewarmier. Ze bedenkt deze woorden zelf. 

Bedenk twee plaatjes die jij bij de tekst van opdracht 5 zou 
gebruiken. Schrijf op wat er op de plaatjes te zien moet zijn. 

Volgende les Je oefent verder met de opmaak en lay-out van teksten. 
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 woorden passen op de open plek in de zin? 
Schrijf het nummer van de zin en de woorden op. 
Kies uit:

een rol  verstaan we  ten koste van  verdiept  onder de aandacht brengen

1 Ik wil graag de iglo bij je ... 
2 Als je je in een iglo ... ontdek je hoe knap hij is gebouwd.
3 Maar wat ... eigenlijk onder een iglo? Een iglo is een sneeuwhut.
4  De soort sneeuw speelt ... Als de sneeuw namelijk niet stevig 

is, stort de iglo in elkaar.
5  Het feit dat de iglo van koude sneeuw is gemaakt, gaat niet ... 

de warmte in de iglo.

Wat hoort bij elkaar? Schrijf het nummer en de letter op.

1 voordragen a gesproken liedje
2 couplet b mooi voorlezen
3 de rap c op ideeën komen
4 nadrukkelijk d stukje van een gedicht
5 poëzie e duidelijk en krachtig
6 opkomen f gedichten
7 achtereenvolgens g tevoorschijn komen
8 brainstormen h na elkaar

Maak de beschrijving af. Schrijf het nummer van de zin en het 
woord op. Kies uit:

lijkt  monumentale  ijzer  de hoogte

donkergrijs  poten  een vlaggenstok

1 De Parijse Eiffeltoren is een ... toren.
2 Met een beetje fantasie ... hij op een elektriciteitsmast.
3 Hij staat op vier grote ..., die in de top bij elkaar komen.
4 Op de top staan televisieantennes en ...
5 ... van de toren zonder de televisieantennes is 317 meter.
6 De Eiffeltoren is gemaakt van ... 
7 De kleur van de toren is ...

Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op.

1 tekenen – schilderen – turnen – beeldhouwen
2 gedicht – rijm – rap – verhaal
3 voordragen – voorlezen – voorgaan

1

2

3

4
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Schrijf het nummer van de zin en het meewerkend voorwerp op. 
Stel elke keer de vraag Aan wie of Voor wie?

1 Amadou wil een hut voor zijn familie bouwen.
2 Hij vraagt iedereen bouwmateriaal.
3 De dorpelingen schenken Amadou hout en leem.
4 Na de bouw geeft Amadou mest aan zijn zoon om de kieren dicht 
 te smeren.
5 Tegenwoordig bouwen Afrikanen niet vaak meer een hut 
 voor hun gezin.

Schrijf de tekst over. Geef de titel en de kopjes een kleur of een 
mooie letter. Denk ook aan witregels.

Voorleeswedstrijd Binnenkort houden we op school een 
voorleeswedstrijd. De deelnemers lezen eerst in hun eigen 
klas voor. De winnaar van de school gaat naar de Nationale 
Voorleeswedstrijd.
Meedoen Wil je meedoen? Geef je bij je juf of meester op. Zorg 
dat je thuis voldoende oefent.
Boek Kies uit je boek een mooi fragment. Let op, het fragment 
moet een begin en een eind hebben. En het voorlezen mag niet 
langer dan vijf minuten duren.

A Maak een beschrijving van je kamer. 

 1  Schrijf in acht tot tien zinnen op hoe je kamer eruitziet. 
Vertel ook iets over de kleur van de muren, de grootte van 
je kamer en waar je bed van gemaakt is.

 2 Zet een streep onder de belangrijke of moeilijke woorden.

B Vertel je beschrijving aan je maatje. Doe het zo:

 • Spreek duidelijk.
 • Neem na elke zin een kleine pauze.
 • Spreek een belangrijk of nieuw woord langzaam en duidelijk uit.

Zoek in de zin een voorbeeld van binnenrijm en een voorbeeld 
van beginrijm.

Hij gaat te laat naar zijn vrolijke vriend en vreest dat het feest 
al is geweest.

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

5

6

7

8
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Verrijking
Les20

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

Schrijf de zinnen over en maak ze af.

1 De dichter wilde een gedicht schrijven over ...
2 Eerst brainstormde hij met ...
3 Om nog meer inspiratie te krijgen ...
4 In zijn poëzie wilde hij ... onder woorden brengen.
5 Als dichtvorm koos de dichter ...
6 Toen hij zijn gedicht had voorgedragen, ...

Schrijf de woordparaplu over en maak hem af.

Lees het gedicht en beantwoord de vragen.

M’n drumstel

1 Rammen drammen op m’n drumstel ...
2 Doffe dreunen op het vel.
3 Vriendjes dansen muren trillen.
4 Ouders krijsen buren gillen.
5 Nou dan weet je ‘t wel.
6 Doe maar mee en laat het horen.
7 Niemand zal er zich aan storen.
8 Drummen is zo fijn.

André Rooymans

1 Welke woorden aan het eind van de regel rijmen op elkaar? Schrijf ze op.
2 Schrijf uit regel 1 een voorbeeld van binnenrijm op.
3 Schrijf twee voorbeelden van beginrijm uit het gedicht op.
4 Bedenk zelf vier woorden die op fijn rijmen. Schrijf ze op.
5  Verzin met een van die rijmwoorden een laatste regel voor het gedicht 

en schrijf die op.

1

2
de kunstenaar

de rap de poëzie

3
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Schrijf het nummer van de zin en het meewerkend voorwerp op.

1  De bouw van de toren van Pisa heeft de stad een mooi verhaal 
opgeleverd.

2 De opdrachtgevers hebben de bouwers veel geld betaald.
3 Al snel meldden de bouwers hun opdrachtgevers een probleem.
4 Ze lieten hun opdrachtgevers een scheve toren zien.
5 De bouwers werd opgedragen onmiddellijk te stoppen.
6 Na tweehonderd jaar is de bouwopdracht aan anderen toegewezen.
7 De stad raadt toeristen tegenwoordig een bezoekje aan de toren aan.

Schrijf deze slordige aantekeningen over. 
Zorg voor een goede lay-out. Bedenk zelf een titel en een kopje. 

A Beschrijf het Vredespaleis in Den Haag. 

 1  Schrijf in acht tot tien zinnen op hoe het monumentale Vredespaleis eruitziet.
 2  Zet een streep onder belangrijke of moeilijke woorden.

 

B  Vertel je beschrijving aan je maatje. 
Spreek duidelijk en houd spreekpauzes.

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

4

5

6
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