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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 7 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
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Groep 7 – Thema 5 Contact – Week 1 13

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

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

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 112
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Groep 7 – Thema 5 Contact – Week 1 13

Je leert  • hoe je een flyer moet schrijven.
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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

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:

33

Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema sport

 • hoe je de betekenis van een woord kunt vinden

 • woorden bij het thema clubs en verenigingen

 • hoe je woorden kunt onthouden

Schrijven 1F 2F

 • hoe je de volgorde van gebeurtenissen beschrijft

 • hoe je een verslag schrijft

Luisteren en spreken

 • kijken naar iemands lichaamstaal 

 • iemand interviewen 2F

Kijk op taal 1F

 • hoe je een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord maakt

 • hoe je komma’s gebruikt

 • Herhaling: het maken van stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden

Extra

 • Lekker lezen: dat er verschillende soorten verhalen  
zijn 2F

 • Kijk op taal: cryptische omschrijvingen oplossen



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 134

De sponsorloop

Elk jaar organiseert de school een sponsorloop voor een goed 
doel. De school streeft ernaar om veel geld in te zamelen. 
Ouders mogen erbij zijn als publiek.  
Jasmijn en Rachel zijn beste vriendinnen, maar vandaag zijn ze 
ook tegenstanders. De hardlopers moeten een flinke afstand 
afleggen. Bij de start is het een drukte van belang. Rachel en 
Jasmijn proberen om de drukte een beetje te ontwijken. De 
tactiek van Jasmijn is om rustig te beginnen. Rachel is daardoor 
een tijdlang de koploper, maar vlak voor de eindstreep trekt 
Jasmijn nog een sprintje. Haar conditie is uitstekend, want 
ze is lid van de jeugdafdeling van de plaatselijke atletiekclub. 
Op het laatste moment schiet Jasmijn rakelings langs Rachel 
heen en wint. Sjors loopt de hele wedstrijd achteraan. Hij is de 
hekkensluiter. 
‘Volgend jaar doe ik niet meer mee,’ stamelt hij hijgend.  
‘Ik zorg dan wel voor een invaller.’
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Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 1 35

Themawoorden  
en schoolwoorden

afleggen (afstand)
Tot het einde volgen, gaan.

de conditie  
Het uithoudingsvermogen, de lichamelijke toestand.

de hekkensluiter  
De laatste persoon die iets moet of mag doen.

de invaller / invalster
Iemand die iemand anders tijdelijk vervangt.

de jeugdafdeling
Het gedeelte van een club of vereniging voor de jeugd.

de koploper  
Iemand of een vereniging die in een wedstrijd of competitie  
op de eerste plaats staat.

ontwijken  
Iets of iemand uit de weg gaan.

het publiek 
Mensen die komen kijken of luisteren als je optreedt.

rakelings 
Zo dicht langs iets of iemand heen dat je dat ding of die persoon 
bijna aanraakt.

streven naar 
Iets als doel stellen en er je best voor doen.

de tactiek 
Manier waarop je iets doet om een doel te bereiken.

de tegenstander  
Iemand uit het andere team.



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 136

Les1
Je leert  • woorden bij het thema sport.

 • hoe je de betekenis van een woord kunt vinden.

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

Betekenis vinden
Weet je niet wat een woord betekent? Pak het zo aan:

Stap 1 Kijk eerst of je er een ander woord in herkent.

   De hekkensluiter. Misschien herken je het  
zelfstandig naamwoord hek? En het werkwoord 
sluiten?

Stap 2 Kijk daarna naar de rest van de tekst.

   De hekkensluiter kwam over de eindstreep toen alle 
andere atleten al binnen waren.

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 34.

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

 jeugdafdeling  tegenstander  hekkensluiter  koploper

 1  Een ... is iemand die bij een wedstrijd vooropgaat.  
Dat zie ik aan het eerste deel van het woord.

 2  Een ... is iemand tegen wie je een wedstrijd speelt.  
Dat zie ik aan het eerste deel van het woord.

 3  Een ... is iemand die helemaal achteraankomt bij een wedstrijd.  
Dat zie ik aan het tweede deel van het woord.

 4  De ... is het gedeelte van een club of vereniging dat voor  
kinderen is. Dat zie ik aan het eerste deel van het woord.

1

2
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Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 1 37

Lees eerst alle zinnen. Welk van de onderstreepte woorden past 
in de tekst? Schrijf het juiste woord op.

1 Siebe traint hard om zijn conditie / eetlust te verbeteren.
2 Hij streeft ernaar / doet niets om een strak lijf te krijgen.
3 Zijn voordeel / tactiek is om aan meerdere sporten tegelijk te doen.
4  Hij doet aan atletiek en wil iedere dag een flinke afstand  

afmaken / afleggen.
5  De jeugdafdeling / invaller heeft hem tot erelid uitgeroepen:  

zo snel is Siebe!

Welk woord past in de zin? Schrijf het woord op.

1 ontwijken  afleggen  streven

 De keeper kwam heel snel op me af. Ik kon hem nog maar net ...

2 

De keeper kwam heel snel op me af. Ik kon hem nog maar net ...

rakelings  tactiek  ontwijken

 Ik schoot net mis. De bal ging ... langs het doel.

3 

Ik schoot net mis. De bal ging ... langs het doel.

tegenstander  publiek  koploper

 Iedereen op de tribune riep: ‘Ohh!’ Het ... was teleurgesteld.

4 tactiek  jeugdafdeling  invaller

 Ik moest het veld uit. In mijn plaats kwam een ...

5 

Ik moest het veld uit. In mijn plaats kwam een ...

conditie  tegenstander  invalster

 We hebben de wedstrijd toch van de ... gewonnen. 

6 

We hebben de wedstrijd toch van de ... gewonnen. 

hekkensluiters  koplopers  rakelings

 We staan nu op de eerste plaats in de competitie. We zijn de ... 

In welke zinnen zijn de woorden goed gebruikt?  
Schrijf de nummers op.

1 Ons team streefde naar winst in de finale.
2 De hekkensluiter is degene die als eerste binnenkomt.
3 Als we de goede tactiek volgen, kunnen we de wedstrijd winnen.
4 Ik schoot de bal rakelings in het doel: doelpunt!
5 Ik kon de tegenstander ontwijken en knalde tegen hem op.
6 Omdat ik veel train, heb ik een goede conditie.

Verbeter de foute zinnen van opdracht 5. Maak nieuwe zinnen 
waarin de woorden goed gebruikt worden.

Volgende les Je oefent verder met de woorden van het thema sport en hoe je de betekenis van 
een woord kunt vinden. Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5

6



Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 138

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je de volgorde van gebeurtenissen beschrijft.

Zet de zinnen in de goede volgorde. Schrijf de nummers op.

Rood-Blauw tegen Zwart-Groen
1 Het was 2-1 toen de scheidsrechter het eindsignaal gaf.
2 De spelers kwamen het veld op.
3  De spits van Rood-Blauw maakte in de eerste helft een 

prachtige goal.
4  In de verlenging maakte Rood-Blauw het beslissende 

doelpunt en won met 2-1.
5 De topscorer van Zwart-Groen scoorde in de tweede helft.
6 Bij de rust was het 1-0 voor Rood-Blauw.

Volgordewoorden: eerst, toen, daarna ...
Als je een sportwedstrijd beschrijft, is de volgorde belangrijk.  
Je beschrijft een wedstrijd van begin tot eind.

Gebruik volgordewoorden:
• eerst
• daarna
• toen
• vervolgens
• aan het eind
• tot slot

Zet het volgordewoord niet steeds voorop.

We maakten daarna een prachtig doelpunt.

Uitleg

Kijk nog eens naar opdracht 1.  
Je hebt de nummers al in de goede volgorde gezet. Schrijf nu de 
zinnen helemaal op en voeg aan vier zinnen een volgordewoord 
toe. Zet het volgordewoord niet steeds voorop.

1

2
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Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 1 39

Schrijf een kort verhaal bij de plaatjes. Gebruik daarin de 
volgordewoorden: eerst, daarna, toen, vervolgens, aan het eind, 
tot slot. Zet het volgordewoord niet steeds voorop.

Beschrijf een training van jouw sport of van een gymles in 
ongeveer tien zinnen. Gebruik daarbij volgordewoorden.  
Zet het volgordewoord niet steeds voorop.

Maak de e-mail naar je opa en oma af. Vul de zinnen aan en 
schrijf nog eens vier zinnen over de wedstrijd. Gebruik daarin 
minimaal drie volgordewoorden.

Mail 

Lieve opa en oma,

Hoe ...?

Gisteren is mijn team clubkampioen geworden. Ik ...

Veel ...

Jullie ... kampioen,

...

Volgende les Je oefent verder met het beschrijven van de volgorde van gebeurtenissen.  
Je gaat een sportverslag schrijven.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5



Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 140

Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • hoe je een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord maakt. 

A Schrijf uit elke zin het bijvoeglijk naamwoord op.

1 Ons voetbalteam draagt gestreepte clubkleding.  
2 De invaller wist dat niet. Hij kwam in een effen shirt en  
broek. 3 De aanvoerder speelt altijd met blote benen, ook  
als het vriest! 4 De spits draagt meestal een groene  
baseballcap. 5 Natuurlijk keept de keeper alleen maar  
als hij zijn leren keepershandschoenen aanheeft. 

B  Een van deze bijvoeglijke naamwoorden zegt iets over de 
stof waarvan het zelfstandig naamwoord is gemaakt.  
Schrijf dat bijvoeglijk naamwoord op.

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
Alle spullen zijn van een of ander materiaal gemaakt. Bekijk de 
voorbeelden:
•  een honkbalknuppel is gemaakt van hout  een houten 

honkbalknuppel;
• die medaille is gemaakt van goud  een gouden medaille;
•  dat trainingspak is gemaakt van katoen  een katoenen 

trainingspak;
•  de keepershandschoenen zijn gemaakt van leer  de leren 

keepershandschoenen.

Beschrijft het bijvoeglijk naamwoord het materiaal van 
een voorwerp? Dan noem je het een stoffelijk bijvoeglijk 
naamwoord. Dit bijvoeglijk naamwoord eindigt altijd op -en.

Uitleg

Vul het juiste stoffelijk bijvoeglijk naamwoord in. 

1 Een shirt van katoen. Een ... shirt.
2 Een sportbroek van zijde. Een ... sportbroek.
3 Kniekousen van wol. De ... kniekousen.
4 Voetbalschoenen van leer. De ... voetbalschoenen.
5 Een trofee van zilver. Een ... trofee. 
6 De medaille van goud. Een ... medaille.
7 Een kantine van hout. Een ... kantine.
8 Een tribune van steen. Een ... tribune.

1

2
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Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 1 41

Maak stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden met het materiaal dat 
tussen haakjes staat. 

Let op: soms moet je het woord veranderen.
Voorbeeld: (brons) medaille: brons + en = bronsen
Maar dat is niet goed: het is bronzen

1 De club liet een (steen) clubhuis bouwen. 
2 Het clubhuis kreeg een (riet) dak. 
3 In de hal zette men alvast een (glas) prijzenkast neer. 
4 In de kleedkamer hingen (linnen) gordijnen in de clubkleuren. 
5 Om het sportveld kwamen (ijzer) tribunes te staan.

Vul op de open plekken stoffelijke bijvoeglijke  
naamwoorden in. Kijk naar het plaatje of bedenk ze zelf.

1 Het elftal kwam het veld op in ... clubkleding. 
2  Het publiek moedigde de helden aan en blies op ... 

toeters. 
3 Sommige fans hadden ... spandoeken gemaakt. 
4 Staande op de ... banken zongen ze het clublied. 
5  De keeper hield alle ballen tegen met zijn ... 

handschoenen.

Maak zelf vier zinnen met een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. 
Gebruik de woorden: goud, hout, glas, papier. 

Schrijf de onderstreepte woorden over en zet erachter van welke 
woordsoort ze zijn.  
Kies uit:

zelfstandig naamwoord (znw)  bijvoeglijk naamwoord (bnw)

stoffelijk bijvoeglijk naamwoord (sbnw)  werkwoord (ww)

1 Timo komt luid niesend het sportveld op. 2 Hij voelt zich erg 
beroerd, maar hij kon geen goede invaller vinden. 3 Hij heeft 
een wollen sjaal om. 4 De keeper ziet de snotterende spits niet 
staan. 5 Dan komt de bal voor Timo’s voeten. Een, twee, drie, 
hatsjie, goal!

Volgende les Je oefent verder met het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. 
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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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • te kijken naar iemands lichaamstaal.

Kijk naar de plaatjes en beantwoord de vragen. 

1 Hoe denk je dat de kinderen op de plaatjes zich voelen?
2 Hoe kun je dat zien?
3 Hoe zien anderen aan jou dat je boos bent? 
4 Hoe zien ze dat je blij bent?

   

 1 2 3

Lichaamstaal
Als het geluid op tv uit staat, kun je toch vaak zien of iemand 
blij, verdrietig of serieus is. Dat zie je aan iemands lichaamstaal.

De lichaamstaal zie je aan deze drie dingen:
• de gezichtsuitdrukking: hoe iemand kijkt;
•  de handgebaren: de bewegingen die iemand met zijn 

handen maakt;
• de lichaamshouding: de manier waarop iemand staat of zit.

Aan iemands lichaamstaal kun je zien of hij bang, boos, blij of 
bedroefd (verdrietig) is. 

Uitleg

A  Kijk naar het filmfragment van Het Klokhuis. Waaraan kunnen 
volgens presentator Bart je ouders zien of je liegt of de 
waarheid spreekt? Schrijf de nummers op. Kies uit: 

 1 wat je zegt 3 je handgebaren
 2 je houding 4 de uitdrukking op je gezicht

B  Waar moet je dus het meest op letten als je wilt weten hoe 
iemand zich voelt: woorden of lichaamstaal?

1

2



©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Groep 7 – Thema 6 Vrij – Week 2 43

Lees eerst de vraag. Bekijk dan het volgende fragment uit Het 
Klokhuis en beantwoord de vraag.
Er zijn zes basisemoties die overal in de wereld gelijk zijn.  
Welke emotie past bij de beschrijving van het gezicht?  
Schrijf het nummer en de emotie op.  
Kies uit:

droevig  blij  verbazing  boos

1 lachen
2 mond dicht en wenkbrauwen naar elkaar toe
3 ogen wijd open en mond valt open
4 wenkbrauwen omhoog en mondhoeken omlaag

Lees eerst de vragen. Bekijk het fragment nog een keer en schrijf 
de antwoorden op.

1 Welke emotie vindt Bart het moeilijkst om te laten zien?
2  Aan de gezichtuitdrukking van Bart kun je vast wel zien wat het  

woord walging betekent. Schrijf de zin over en maak hem af:  
Als je walgt van iets, dan vind je het ... 

A  Maak in vijf zinnen een verhaal over iets wat je hebt 
meegemaakt.

 1  Wat heb je meegemaakt? Bedenk daar vijf woorden over en  
maak daar een kort verhaal mee. Schrijf elke zin op een  
nieuwe regel.

 2  Schrijf achter de zinnen welke lichaamstaal je erbij gaat  
gebruiken.

 3  Ga met drie of vier maatjes bij elkaar zitten. Om de beurt  
vertellen jullie je verhaal en gebruik je lichaamstaal.

 4 Vertel elkaar daarna hetzelfde verhaal, maar nu zonder lichaamstaal.

B Beantwoord de vragen.

 1 Vond je dit leuk om te doen?
 2 Schrijf één ding op dat je moeilijk vond bij deze opdracht.
 3  Je hebt nu verhalen verteld en gehoord met en zonder lichaamstaal.  

Welke verhalen vond je beter? Leg je antwoord uit. 

Volgende les Je leert dat er verschillende soorten verhalen zijn. Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4
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Koning Ab

Tjerk is enthousiast. Op school hing informatie over nieuwe 
activiteiten in het buurthuis. Er is een toneelclub gekomen: 
Koning Ab. Tjerk gaat zijn lidmaatschap op de sportschool 
opzeggen. Daar zat hij hoofdzakelijk op, om aan zijn 
lichaamsbouw te werken. Twee keer per week trainde hij 
op toestellen. Hij heeft al aardige spierballen. Toch vond 
hij het stiekem wel een beetje saai. Toneelspelen lijkt hem 
een veel leukere vrijetijdsbesteding. Het is ook erg sociaal, 
want toneelspelen doe je samen met anderen. Tjerk kent al 
wat andere kinderen op de toneelclub. Dat zijn Jurre, Pieter, 
Madelief en Inge. Op het formulier staat dat de contributie elk 
half jaar betaald moet worden. En dat er soms uitstapjes worden 
georganiseerd, bijvoorbeeld naar de schouwburg. Dat lijkt Tjerk 
erg leuk. Een keer per jaar voeren de leden van de club een 
toneelstuk op. De ouders zijn dan het publiek. Aan clubkleding 
doet de toneelclub niet. Ja, verkleedkleren zijn er wel, in een 
kist in de kleedkamer. Elke week doe je weer iets anders aan. 
Dat geldt voor alle toneelspelers. Je speelt elke keer een andere 
rol. Juist dan leer je je stem en je lijf goed beheersen. Tjerk 
waardeert het erg dat de school het prikbord zo goed bijhoudt.
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Themawoorden  
en schoolwoorden

je beheersen
Je gevoelens niet laten merken, kalm blijven.

de clubkleding
De kleding waaraan je kunt zien dat je bij een club hoort.

de contributie
Het geld dat je voor een club of vereniging betaalt.

gelden voor
Bedoeld zijn voor.

hoofdzakelijk
Vooral, voornamelijk.

informatie  
Gegevens waardoor je meer over iets of iemand te weten komt.

de kleedkamer
De ruimte waar je je om kunt kleden,  
bijvoorbeeld bij een sportclub.

de lichaamsbouw
De vorm van het lichaam, bijvoorbeeld groot, gespierd, mager.

het lidmaatschap
Het horen bij een vereniging of club.

sociaal
Met gevoel en begrip voor andere mensen.

de vrijetijdsbesteding
Dingen die je kunt doen als je vrij bent.

waarderen
Laten merken dat je ergens blij mee bent.
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Les9
Je leert  • woorden bij het thema clubs en verenigingen.

 • hoe je woorden kunt onthouden.

Bekijk de woordenlijst op de bladzijde hiervoor en probeer de 
woorden te onthouden.

1 Schrijf nu zo veel mogelijk woorden van de lijst op. 
2 Bekijk de lijst nog een keer. Hoeveel woorden had je goed? 
3 Heb je meer woorden onthouden waar plaatjes bij stonden of niet?

Woordenlijst maken
Je leert woorden vanzelf als je ze vaak hoort en leest.  
Maar soms is het nodig ze uit je hoofd te leren.  
Dat kan met een woordenlijst.

Doe dat zo:
• Zet de onbekende woorden onder elkaar.
• Schrijf de betekenis erachter.
• Bedek de betekenis en overhoor jezelf. 

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 44. 

B  Welke woorden op bladzijde 45 vind je moeilijk?  
Schrijf er minimaal zes onder elkaar op.

C  Bekijk in de woordenlijst de betekenis van de moeilijke 
woorden heel goed. Probeer daarna of je die uit je hoofd achter 
de woorden kunt schrijven. Je mag spieken. 

Welk woord past in de zin? Je houdt twee woorden over.  
Kies uit: 

je beheersen  clubkleding  lidmaatschap  

lichaamsbouw  sociaal  informatie

1  Ik ben lang en mager en heb veel spieren. Dat is de vorm van  
mijn lichaam. Dat heet ... 

2 Ik zit op een volleybalclub. Ik ben er lid van. Dat heet ... 
3  Hij heeft heel veel gevoel en begrip voor anderen. Hij kan goed  

met ze omgaan. Hij is ... 
4  Als je boos bent op de scheidsrechter, moet je dat niet laten merken.  

Je moet ... 

1

2

3
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Welk van de onderstreepte woorden past in de zin?  
Schrijf het juiste woord op.

1  In de clubkleding / kleedkamer van onze 
atletiekvereniging staat een kast met trofeeën. 

2  Die zijn sociaal / hoofdzakelijk gewonnen door 
hardlopers.

3  Er hangt ook een lijst met spelregels. Die gelden voor / 
streven naar iedereen die lid is van de vereniging.

4  Een regel is dat je de conditie / contributie van de club 
op tijd betaalt.

5  De moeders van de leden wassen om de beurt de 
clubkleding / lichaamsbouw. 

6 Dat waardeert / beheerst de vereniging enorm.
7 Atletiek is een heel leuke vrijetijdsbesteding / informatie.
8  Als je ook lid wilt worden, kun je bij de voorzitter  

contributie / informatie krijgen.

A  Maak drie rijtjes. Zet erboven: lichaamsbouw,  
vrijetijdsbesteding, contributie.

 Zet de onderstaande woorden in het goede rijtje.  
 In elk rijtje passen drie woorden.  
 Kies uit:

 

gespierd  geld  lidmaatschap  judo  dik

 duur  toneelspelen  klein  ballet

B Bedenk bij elk rijtje bij A zelf nog één woord en schrijf dat op.

A  Maak woordwebben van minimaal zeven woorden bij twee 
van de volgende woorden:

 1 vrijetijdsbesteding
 2 sociaal
 3 informatie

B  Schrijf in je eigen woorden op wat de woorden bij A 
betekenen. 

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema clubs en verenigingen en hoe  
je woorden kunt onthouden.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

4

5
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes 11
Je leert  • hoe je een verslag schrijft.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Jong Oranje verliest van Duitse vrouwen
HOCKEY – De vrouwen van Jong Oranje speelden gisteren 
tegen Duitsland. De wedstrijd vond plaats in het Gelredome in 
Arnhem. Er was veel publiek aanwezig. Jong Oranje stond al na 
tien minuten met 1-0 voor. Duitsland herpakte zich vervolgens 
en liep uit naar een 1-3 voorsprong. Sabine van Silfhout scoorde 
daarna uit een strafcorner, maar dichterbij kwam Jong Oranje 
niet meer. In de tweede helft kreeg Jong Oranje nog wel enkele 
goede kansen. Eerst ging een bal rakelings langs de doelpaal 
en toen werd ook nog een strafcorner gestopt. Uiteindelijk 
won Duitsland met 2-5. ‘Dat is geen schande tegen zo’n 
wereldploeg,’ zei de coach na afloop. ‘We moeten nog wat 
aan onze tactiek werken. Vooral in de eerste helft moesten we 
wennen aan het hoge tempo, maar ik vind dat we goed hebben 
gespeeld. Duitsland is koploper, dus dit was een  
goede testcase.’

1 Over welke wedstrijd gaat deze tekst?
2 Is de tekst verdeeld in alinea’s?
3 In de tekst zijn volgordewoorden gebruikt. Schrijf er één op.

Een verslag schrijven
Een verslag is een beschrijving van wat er gebeurd is. In een 
sportkrant staan bijvoorbeeld vaak wedstrijdverslagen.

Een verslag bestaat uit alinea’s. Je weet al dat elke alinea 
op een nieuwe regel begint. Zorg er ook voor dat je in elke 
alinea één stukje van het onderwerp beschrijft. Gebruik 
volgordewoorden in je verslag.

Uitleg

De tekst uit opdracht 1 bestaat eigenlijk uit drie alinea’s met de 
volgende onderwerpen:
Alinea 1: wie, wat, waar
Alinea 2: hoe ging de wedstrijd
Alinea 3: uitslag en reactie coach
Schrijf de eerste drie woorden van elke alinea op.

1

2
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Hieronder staan losse zinnen uit een verslag.  
In welke alinea hoort de zin? Alinea 1: wie, wat, waar Alinea 2: 
de wedstrijd. Alinea 3: na de wedstrijd.  
Doe het zo: 

a  De keeper kon de stick van de Zweedse spits niet ontwijken. 
b  De Zweden wonnen vooral dankzij hun goede tactiek.
c  De Zweed verliet het veld en een invaller nam zijn plek over. 
d  Gisteren werd een spannende wedstrijd ijshockey gespeeld. 
e  Het publiek reageerde uitzinnig op de winst van de Zweden.
f  In Stockholm troffen Zweden en Canada elkaar. 

A Lees de tekst. De zinnen staan niet in de goede volgorde.

1 De Nederlandse boot wint de race. 2 Het Nederlandse 
team bestaat uit vier roeiers en een stuurman. 3 Halverwege 
de wedstrijd verliest de Zweedse stuurman zijn megafoon. 
4 De Deense roeiers leken favoriet omdat ze allemaal een 
fantastische lichaamsbouw hebben. 5 De Zweedse boot is een 
groot deel van de wedstrijd koploper. 6 De Fransen zouden de 
beste conditie hebben na een intensieve training.  
7 De Nederlanders springen van blijdschap overboord.  
8 De Nederlanders gaan rakelings langs de Zweden heen.  
9 In de kleedkamer wordt nog lang nagepraat. 

B  Verdeel de tekst in drie alinea’s. Schrijf de nummers van de 
zinnen op die horen bij de alinea’s. 

 Alinea 1: informatie over de teams
 Alinea 2: tijdens de wedstrijd 
 Alinea 3: na de wedstrijd

Schrijf een wedstrijdverslag van drie alinea’s bij  
het plaatje. Maak elke alinea drie regels lang en  
gebruik volgordewoorden. 

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

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

3

aŸ – aŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1aŸ – aŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en sprekenLes  13
Je leert  • iemand interviewen.

Je gaat iemand interviewen. Wat zou jij doen?  
Schrijf de nummers op.

1 Ik bedenk de vragen wel tijdens het interview.
2 Ik bedenk van tevoren de vragen.
3 Ik ga onderuitgezakt op de stoel zitten.
4 Ik kijk de ander aan tijdens het interview.
5  Ik kijk zo veel mogelijk om me heen om te weten wat er in mijn  

omgeving gebeurt.
6 Ik laat de ander merken dat ik goed luister.

Iemand interviewen
Als je iemand wilt interviewen, stel je vragen. Sporters zoals 
voetballers en atleten worden vaak geïnterviewd. 

Gebruik deze tips als je iemand gaat interviewen:
•  Schrijf van tevoren de belangrijkste vragen op papier. 

Gebruik dat als spiekbriefje.
• Stel jezelf voor en vertel wat het doel is van het interview.
• Kijk de ander aan tijdens het interview.
•  Laat de ander merken dat je goed luistert en dat je begrijpt 

wat hij zegt. Zeg bijvoorbeeld ‘hm, hm’, ‘ja’ of ‘oké’.
• Bedank de ander aan het eind voor het interview.

Uitleg

Lees eerst de vragen. Kijk dan naar het gesprek dat Jutta en 
Maarten hebben met hockeycoach Mark. 

1  Mark stelt de eerste vraag. Kijkt hij 
de kinderen aan als hij praat?

2  Jutta en Maarten vragen niet zoveel. 
Wat denk jij? Hebben ze van tevoren 
hun vragen op papier gezet?

3  Kijken Jutta en Maarten de coach 
aan tijdens het interview?

4  Wie laat het best merken dat hij goed 
luistert: Jutta, Maarten of Mark?  
Leg je antwoord uit.

1
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Je gaat straks iemand interviewen. Kies iemand uit je klas van 
wie je zijn/haar sport of hobby weet.

1  Maak een woordenlijst of woordweb over die hobby of sport:  
wat weet je al, wat wil je nog weten?

2  Bedenk minimaal vijf vragen die je wilt stellen en schrijf ze  
op een spiekbriefje. Gebruik je woordenlijst of woordweb om  
op ideeën te komen.

Bekijk de vragen van opdracht 3 met je maatje. 

1  Zijn er vragen bij waarop je alleen met ja of nee kunt antwoorden?  
Stel die vragen anders, zodat degene die je interviewt langere  
antwoorden moet geven.

 Voorbeeld: Houd jij van basketbal? wordt dan:  
 Waarom houd jij van basketbal?
2 Bedenk samen nog een goede vraag die je kunt stellen.
3  Verbeter je spiekbriefje als dat nodig is, zodat je het tijdens  

het interview makkelijk kunt gebruiken.

Houd nu het interview.  
Doe het zo:

•  Stel de vragen zo veel mogelijk uit je hoofd.  
Gebruik je spiekbriefje als je het niet meer weet.

• Kijk de ander aan tijdens het interview.
• Laat de ander merken dat je goed luistert.

A  Beantwoord de volgende vragen over het interview.  
Schrijf het nummer en ja of nee op.

 1 Ik heb de vragen zo veel mogelijk uit mijn hoofd gesteld.  ja / nee

 2 Ik heb degene die ik interviewde aangekeken.  ja / nee

 3 Ik heb degene die ik interviewde laten merken dat ik goed luisterde. ja / nee

B Wat ging goed?

C Wat kan de volgende keer beter?

Volgende les Je herhaalt het maken van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4
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Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschatLes  15
Je leert  • hoe je komma’s gebruikt.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Yuri Bram en Madelon vinden toneelspelen een leuke 
vrijetijdsbesteding. Dat geldt voor meer kinderen van de 
toneelclub. Ook Julie Bengt Stijn Corneel Emre en Anna vinden 
het heerlijk want ze mogen zich verkleden. In de kleedkamer 
staat een verkleedkist. Daar zitten jurken hoeden pruiken 
schoenen uniforms clubkleding fopneuzen tassen en brillen in. 
Daar kun je je heerlijk mee verkleden. De kinderen spelen dat 
ze een koning filmster kok deftige dame eng monster prinses 
of spook zijn. Soms gebruiken ze ook make-up zoals lippenstift 
oogschaduw of mascara omdat het dan nog echter lijkt.

1 Leest deze tekst gemakkelijk? 
2 Leg je antwoord uit.

Komma
Je weet al: in een zin kun je een komma gebruiken. Je gebruikt 
een komma in een opsomming:

Mijn hobby’s zijn tennissen, paardrijden, turnen, 
hardlopen en buiten spelen.

Let op: bij een opsomming zet je voor het woordje en geen komma.

Je zet ook een komma voor de woorden want, omdat en maar.

Yuri trekt een jurk aan, want hij speelt een vrouw.
De pumps passen Floor niet, omdat haar voeten te 
klein zijn.
Bram zet een gekke bril op, maar hij ziet er niet veel door.

Uitleg

Schrijf deze zinnen uit de tekst bij opdracht 1 over en zet 
komma’s waar dat nodig is.

1  Ook Julie Bengt Stijn Corneel Emre en Anna vinden het heerlijk  
want ze mogen zich verkleden. 

2  De kinderen spelen dat ze een koning filmster kok deftige dame  
eng monster prinses of spook zijn. 

3  Soms gebruiken ze ook make-up zoals lippenstift oogschaduw  
of mascara omdat het dan nog echter lijkt.

1
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Schrijf de zinnen over en zet komma’s waar dat nodig is.

1 Ik wilde graag meedoen met de turnles maar ik voelde me niet lekker. 
2 Ik had hoofdpijn keelpijn branderige ogen en een beetje buikpijn.
3 Ik ging op de bank zitten want ik wilde wel kijken.
4  Van de gymleraar mocht ik scheidsrechter zijn maar daar had ik  

geen zin in.
5  Het zou problemen geven want in team A zaten mijn vrienden  

Sjors Bastiaan en Amanda en in team B Wessel Philine Nick en Tim.
6 Ik wilde dus niet omdat ik geen zin had in gedoe.
7 De gymleraar vond het onzin maar begreep het ook wel.
8  Na de gymles was mijn buikpijn over omdat ik me zo rustig  

had gehouden. 

Je komt te laat op school. Schrijf vijf smoezen op met want, 
omdat of maar in de zin. Kijk op het plaatje voor ideeën. 
Doe het zo:

Hieronder staan de eerste zinnen van drie alinea’s.  
Maak elke alinea af met een paar zinnen. Gebruik de woorden 
want, omdat of maar. Schrijf ook minimaal één opsomming.  
Zet komma’s waar dat nodig is.

1 Sander was al lid van zes sportclubs. Hij zat op ...
2 Nu wil hij op judo. Zijn moeder ...
3 Sander belooft ...

Volgende les Je oefent verder met het gebruik van komma’s.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 6.

Vul het goede woord in. Kies uit:

lidmaatschap  koploper  rakelings  sociaal  tactiek  ontwijken

1  De snelle wielrenner fietste de hele wedstrijd voorop.  
Hij was de ... 

2 Voor het ... van de karateclub hoef je maar vijf euro contributie te betalen. 
3  De kano’s varen in die smalle gracht vlak langs elkaar heen.  

Ze passeren elkaar ... 
4  Hannah had een speciale manier bedacht om haar team te laten winnen.  

Ze besprak die ... met haar teamgenoten.
5  Hilde kreeg per ongeluk een klap van Sofies hockeystick.  

Ze kon hem net niet meer ... 
6  De leden van ons team zijn allemaal heel ...   

Ze luisteren als je problemen hebt en proberen je te helpen.

Met welk woord kun je de zin afmaken?  
Schrijf het nummer van de zin en het woord op.  
Kies uit:

tegenstander  clubkleding  jeugdafdeling  hekkensluiter

1 Sammy zit niet in mijn team, maar in het andere. Hij is mijn ... 
2 Ik mag nog niet meespelen met de volwassenen. Ik speel in de ... 
3 We mogen niet ons eigen shirt aan. We mogen alleen spelen in ... 
4 Sven is geen koploper, want hij staat onderaan. Hij is de ... 

A  Schrijf samen met een maatje een verslag van een sportevenement. 

 • Een van jullie begint met de eerste zin. 
 • Schrijf daarna een volgordewoord op. 
 • Met dat woord begint je maatje de tweede zin. 
 •  Je maatje schrijft na die zin een volgordewoord als begin van  

de derde zin. 
 • Schrijf zo nog ten minste vier zinnen.
 •  Ga net zo lang door tot een van jullie de woorden ‘tot slot’ opschrijft.  

Na die zin is het verslag klaar!

B Schrijf het verslag over. Verdeel jullie tekst in alinea’s. 

Schrijf de zin over en zet komma’s waar dat nodig is. 

Ik had mijn hockeystick broek en schoenen meegenomen naar de  
training maar ik was mijn shirt vergeten omdat dat nog in de wasmand zat.

1
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Vervang in elke zin het bijvoeglijk naamwoord door een stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord. Probeer zo veel mogelijk verschillende 
woorden te gebruiken, zoals houten, stenen of zilveren.  
Schrijf de hele zin op.

1 De sportvereniging liet een nieuw clubgebouw bouwen.
2 Het gebouw heeft grote ramen.
3 Heel bijzonder is de ronde kleedkamer.
4 Ik trek daar mijn blauw-witte clubkleding aan.
5 In de hal staat een mooie prijzenkast.
6 De club is het meest trots op de glimmende medailles. 

Bekijk de strip en vul in je schrift de lege praatwolkjes in.  
Kijk daarvoor goed naar de lichaamstaal van de kinderen. 

Verzin een interview met jouw sportheld.  
Schrijf de tekst over en maak hem af.

Ik: Goedemiddag ... Fijn dat ik u mag interviewen.
Held: Ik vind het leuk dat je er bent. Ik vertel graag iets over 
mijn sport.
Ik: Wat ik als eerste graag wil weten, is ... 
Held: ... 
Ik: Mm, mm, en ...?
Held: ... 
Ik: Oké. ... 
Held: ...
Ik: ... 
Held: ...
Ik: Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen.
Held: ...

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.
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Verrijking
Les20

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

Maak een zin die begint met het eerste woord en eindigt met het 
tweede woord. Je mag de vorm van het werkwoord veranderen.
Doe het zo:

de jeugdafdeling – publiek

1 de conditie – de hekkensluiter
2 waarderen – de invaller
3 de clubkleding – de contributie

De woorden die je geleerd hebt in dit thema hebben soms ook 
een andere betekenis. Welk woord past op de open plek in de 
zin? Schrijf het nummer van de zin en het woord op. Kies uit:

afleggen – beheerst – waardeerde – conditie – invaller – jeugdafdeling

1 Deze oude auto doet het nog goed. Hij is nog in goede ... .
2  Ik mag in de bibliotheek nog geen boeken voor volwassenen lenen.  

Ik mag alleen lenen op de ... .
3 Toen onze meester ziek was, kregen we les van een ... .
4 Als je je rijbewijs wilt halen, moet je een examen ... .
5 Amir kan nog geen Engels spreken. Hij ... die taal nog niet.
6  Lieke heeft bij de juwelier gevraagd wat haar gouden armbandje  

waard was. De juwelier ... het armbandje op 70 euro.

Vul op de open plekken een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en 
een zelfstandig naamwoord in. Bijvoorbeeld: Hij is trots op zijn 
bronzen medaille.

1 Die nieuwe ... zit heel lekker!
2 Heb je gezien dat ze daar een ... bouwen?
3 Alysha is heel blij, omdat ze haar ... teruggevonden heeft.
4 Ik weet niet of je die ... bij die paarse gordijnen vindt staan.
5 Harold speelt prachtig op zijn ...  
6 Die ... viel op de grond: in duizend stukjes!
7 Mees maakt in zijn vrije tijd graag ...  

1

D±efl jœe®uÏ‡gÎdÏ‡aŸºıfµdÇeflºıl¶iŸºÓnÏ‡g› ∏sπpÇeÑeflºılÏ‡dÇefl gÎo£eÌ‡dŸ ÅeflºÓnŸ ◊kŸñrÇeÑeÌ‡g› a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶sD±efl jœe®uÏ‡gÎdÏ‡aŸºıfµdÇeflºıl¶iŸºÓnÏ‡g› ∏sπpÇeÑeflºılÏ‡dÇefl gÎo£eÌ‡dŸ ÅeflºÓnŸ ◊kŸñrÇeÑeÌ‡g› a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶s
Óv‰aŸºÓnŸ ◊hÇeÀtfl p¶uŸºıb∞l¶iÇeflºıkŸ. Óv‰aŸºÓnŸ ◊hÇeÀtfl p¶uŸºıb∞l¶iÇeflºıkŸ. 
D±efl jœe®uÏ‡gÎdÏ‡aŸºıfµdÇeflºıl¶iŸºÓnÏ‡g› ∏sπpÇeÑeflºılÏ‡dÇefl gÎo£eÌ‡dŸ ÅeflºÓnŸ ◊kŸñrÇeÑeÌ‡g› a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶s
Óv‰aŸºÓnŸ ◊hÇeÀtfl p¶uŸºıb∞l¶iÇeflºıkŸ. 
D±efl jœe®uÏ‡gÎdÏ‡aŸºıfµdÇeflºıl¶iŸºÓnÏ‡g› ∏sπpÇeÑeflºılÏ‡dÇefl gÎo£eÌ‡dŸ ÅeflºÓnŸ ◊kŸñrÇeÑeÌ‡g› a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶s
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Schrijf een verslag van ongeveer twaalf zinnen over iets wat je in het 
weekend gedaan hebt. Maak alinea’s en gebruik volgordewoorden. 

A  Bekijk het plaatje en schrijf de sportartikelen die je 
ziet onder elkaar op.

B  Schrijf achter de sportartikelen bij A bij welke 
sport ze gebruikt kunnen worden. Soms kun je 
meerdere sporten invullen.

C  Schrijf de zinnen over en maak ze af met 
voorbeelden. Gebruik de woorden van A en B en 
zet komma’s op de juiste plaatsen.

 1 Ik zie veel dingen die met ... te maken hebben ...
 2 Andere dingen kun je voor ... gebruiken ...

Jij mag jouw sportheld interviewen.
1  Maak een woordweb van tien woorden over jouw sportheld en  

zijn sport.
2  Bedenk vijf vragen die je aan je sportheld zou willen stellen en  

schrijf die op. Gebruik je woordweb.
3  Zijn er vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden?  

Verander die vragen, zodat de geïnterviewde een langer antwoord  
moet geven.

4 Schrijf twee dingen op waar je tijdens het interview om moet denken. 

Schrijf de betekenis van de onderstreepte woorden op. Kijk of je er 
een ander woord in herkent en kijk naar de rest van de tekst. Als je 
de betekenis niet kunt vinden, mag je een woordenboek gebruiken.

De 10-jarige Eline gaat met haar vader naar het Europees 
kampioenschap voetbal in Oekraïne en Polen. Gewoonlijk krijg 
je geen vrij om naar voetbalwedstrijden te gaan, maar Eline is 
hoogbegaafd en heeft al haar werk voor dit schooljaar af.
Wat gaat ze doen in Oekraïne en Polen? Ter plekke zal ze een 
school bezoeken en mensen benaderen. Ze gaat met mensen 
in gesprek en verzamelt informatie over het land. Tijdens haar 
reis zal ze via Skype contact houden met haar klas en elke dag 
verslag doen van de reis en ies vertellen over de landen die ze 
bezoekt. Uiteraard bezoekt ze ook enkele voetbalwedstrijden 
van het Nederlandse elftal.

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