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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 8 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
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Groep 8 – Thema 5 Contact – Week 1 13

Je leert  • bronnen gebruiken in je tekst.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Een hond als beste acteur?

In de Volkskrant van 4 februari 2012 zegt de beroemde 
Amerikaanse regisseur Steven Spielberg dat dieren die in films 
een hoofdrol spelen ook in aanmerking moeten komen voor 
een filmprijs.
In informatiemagazine De kr8 van groep 8 werd een aantal 
kinderen om hun mening gevraagd. Bente, die een groot fan is 
van de Benji-films, zegt: ‘Natuurlijk moet een dier ook zo’n prijs 
kunnen winnen. Zonder Benji hadden die films immers nooit 
gemaakt kunnen worden. Dieren kunnen net zo goed acteren 
als mensen. Waarom krijgen ze dan nooit een prijs?’ Volgens 
Rashid is dit niet zo’n goed idee, omdat dieren niet weten wat 
een prijs is. Hij vindt dat je ze beter lekker eten kunt geven.

Tom Rademakers

1 Welke drie mensen geven hun mening in de tekst?
2 Waar heeft Tom Rademakers deze meningen gevonden?

Bronnen gebruiken
Als je een werkstuk of een langere tekst gaat schrijven, kun je 
verschillende bronnen gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld boeken, 
kranten, tijdschriften of internet gebruiken om meer over het 
onderwerp te weten te komen. Als je bronnen gebruikt voor je 
tekst, moet je ze in je eigen woorden in je tekst verwerken.
Zo gebruik je bronnen in je tekst:
• Lees de bronnen en vat ze in je eigen woorden samen.
•  Gebruik de samenvattingen van de bronnen om je eigen 

tekst over het onderwerp te schrijven. 

Uitleg

Lees de tekst nog eens en beantwoord de vragen.

1 Waarover gaat de tekst van Tom?
2 Welke twee bronnen heeft Tom gebruikt?
3  Heeft Tom alles in zijn eigen woorden opgeschreven? 

Leg je antwoord uit.
4 Geeft Tom in de tekst ook zijn eigen mening?

1

2

A  Stel dat je Een hond als beste acteur? gebruikt voor een 
werkstuk, wat zou het onderwerp van je werkstuk dan kunnen 
zijn? Kies uit:

 A Acterende dieren
 B  Rassen van honden 
 C Opleidingen voor filmacteurs

B  Vat de mening van Bente uit de tekst in je eigen woorden 
samen in één zin. Begin zo: Bente vindt dat …

Wat is een goede samenvatting van de hele tekst Een hond als 
beste acteur? Kies uit:

A  Volgens een beroemde regisseur moeten acterende dieren ook filmprijzen 
kunnen winnen. Kinderen hebben hier verschillende meningen over.

B  Filmdieren moeten geen filmprijzen krijgen, omdat ze niet weten 
wat een filmprijs is. Voor filmdieren moet je gewoon goed zorgen.

C  Spielberg wil een prijs bedenken voor dieren die een hoofdrol spelen in een film.

Lees de tekst en vat hem in twee of drie zinnen samen in je eigen woorden.

Talent gezocht

Heb jij een hond met acteertalent? Dan kun je hem vanaf 
nu aanmelden voor een cursus acteren. De pas opgerichte 
hondentoneelschool is op zoek naar acteertalenten. Mevrouw 
De Wit is directeur van de school. Volgens haar is er veel vraag 
naar honden die kunnen doen of ze boos of heel blij zijn. 
Ze zegt: ‘De baasjes moeten wel eerst langskomen met hun 
hond, want we moeten hun talent beoordelen en zien dat ze 
gehoorzaam zijn.’

Als bron kun je het beste teksten gebruiken die voor jongeren 
zijn geschreven. Je kunt bijvoorbeeld beter iets uit de Kidsweek 
gebruiken dan uit de Volkskrant. 
Bedenk zelf nog drie bronnen die jij zou kunnen gebruiken voor 
een tekst over Reclame voor kinderen. Je mag ook websites of 
televisieprogramma’s noemen.

Volgende les Je oefent verder met het gebruiken van bronnen in je tekst.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5

6

In de uitleg staat wat je gaat 
leren. In de opdrachten oefen 
je met de uitleg.

Hier zie je wat je gaat doen. 
Dit is het doel van de les.
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Groep 8 – Thema 5 Contact – Week 1 13

Je leert  • bronnen gebruiken in je tekst.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Een hond als beste acteur?

In de Volkskrant van 4 februari 2012 zegt de beroemde 
Amerikaanse regisseur Steven Spielberg dat dieren die in films 
een hoofdrol spelen ook in aanmerking moeten komen voor 
een filmprijs.
In informatiemagazine De kr8 van groep 8 werd een aantal 
kinderen om hun mening gevraagd. Bente, die een groot fan is 
van de Benji-films, zegt: ‘Natuurlijk moet een dier ook zo’n prijs 
kunnen winnen. Zonder Benji hadden die films immers nooit 
gemaakt kunnen worden. Dieren kunnen net zo goed acteren 
als mensen. Waarom krijgen ze dan nooit een prijs?’ Volgens 
Rashid is dit niet zo’n goed idee, omdat dieren niet weten wat 
een prijs is. Hij vindt dat je ze beter lekker eten kunt geven.

Tom Rademakers

1 Welke drie mensen geven hun mening in de tekst?
2 Waar heeft Tom Rademakers deze meningen gevonden?

Bronnen gebruiken
Als je een werkstuk of een langere tekst gaat schrijven, kun je 
verschillende bronnen gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld boeken, 
kranten, tijdschriften of internet gebruiken om meer over het 
onderwerp te weten te komen. Als je bronnen gebruikt voor je 
tekst, moet je ze in je eigen woorden in je tekst verwerken.
Zo gebruik je bronnen in je tekst:
• Lees de bronnen en vat ze in je eigen woorden samen.
•  Gebruik de samenvattingen van de bronnen om je eigen 

tekst over het onderwerp te schrijven. 

Uitleg

Lees de tekst nog eens en beantwoord de vragen.

1 Waarover gaat de tekst van Tom?
2 Welke twee bronnen heeft Tom gebruikt?
3  Heeft Tom alles in zijn eigen woorden opgeschreven? 

Leg je antwoord uit.
4 Geeft Tom in de tekst ook zijn eigen mening?

1

2

A  Stel dat je Een hond als beste acteur? gebruikt voor een 
werkstuk, wat zou het onderwerp van je werkstuk dan kunnen 
zijn? Kies uit:

 A Acterende dieren
 B  Rassen van honden 
 C Opleidingen voor filmacteurs

B  Vat de mening van Bente uit de tekst in je eigen woorden 
samen in één zin. Begin zo: Bente vindt dat …

Wat is een goede samenvatting van de hele tekst Een hond als 
beste acteur? Kies uit:

A  Volgens een beroemde regisseur moeten acterende dieren ook filmprijzen 
kunnen winnen. Kinderen hebben hier verschillende meningen over.

B  Filmdieren moeten geen filmprijzen krijgen, omdat ze niet weten 
wat een filmprijs is. Voor filmdieren moet je gewoon goed zorgen.

C  Spielberg wil een prijs bedenken voor dieren die een hoofdrol spelen in een film.

Lees de tekst en vat hem in twee of drie zinnen samen in je eigen woorden.

Talent gezocht

Heb jij een hond met acteertalent? Dan kun je hem vanaf 
nu aanmelden voor een cursus acteren. De pas opgerichte 
hondentoneelschool is op zoek naar acteertalenten. Mevrouw 
De Wit is directeur van de school. Volgens haar is er veel vraag 
naar honden die kunnen doen of ze boos of heel blij zijn. 
Ze zegt: ‘De baasjes moeten wel eerst langskomen met hun 
hond, want we moeten hun talent beoordelen en zien dat ze 
gehoorzaam zijn.’

Als bron kun je het beste teksten gebruiken die voor jongeren 
zijn geschreven. Je kunt bijvoorbeeld beter iets uit de Kidsweek 
gebruiken dan uit de Volkskrant. 
Bedenk zelf nog drie bronnen die jij zou kunnen gebruiken voor 
een tekst over Reclame voor kinderen. Je mag ook websites of 
televisieprogramma’s noemen.

Volgende les Je oefent verder met het gebruiken van bronnen in je tekst.
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

 • woorden bij het thema muziek 1F

 • vergelijkingen herkennen 2F

 • woorden bij het thema avondje uit 1F

 • hoe je de betekenis van een woord kunt vinden 1F

Schrijven

 • de vaste kenmerken van een brief gebruiken 1F

 • een klachtenbrief schrijven 2F

Luisteren en spreken

 • lichaamstaal herkennen

 • hoe je moet overleggen 2F

Kijk op taal

 • het verschil tussen het bezittelijk en persoonlijk 
voornaamwoord herkennen

 • alle woordsoorten benoemen

 • Herhaling: het lidwoord, zelfstandig naamwoord, 
(stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord en bezittelijk 
voornaamwoord benoemen en samengestelde zinnen 
herkennen 
voornaamwoord benoemen en samengestelde zinnen 

1F

Extra

 • Lekker lezen: dat je door het lezen van reisverhalen 
andere culturen kunt leren kennen 
Lekker lezen: dat je door het lezen van reisverhalen 

2F

 • Kijk op taal: wat eponiemen zijn



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 134

Fanatiek met muziek

Ik hou van muziek, ben fan van klassiek:
Van improvisaties en composities, 
waar donkere klanken mij diep kunnen raken
en lichtere noten mij blij kunnen maken: 
de kracht van een mooie symfonie. 
Als op het teken van de dirigent 
de harp inzet als eerste instrument,
dan word ik één met de melodie.

Ik hou van muziek, ben bloedfanatiek:
een sopraan die een lied ten gehore brengt
de emotie van een alt in een opera,
Gregoriaanse klanken in het Gloria,
mannen die uit volle borst zingen.
Met regelmaat ben ik fanaticus:
benieuwd naar componist en musicus.
Muziek moet mij altijd omringen.

Ik hou van muziek, speel zelf graag klassiek:
Repeteren met het symfonieorkest 
waar 120 decibel normaal is
maar ’t geheel toch altijd in balans is
Dan voel ik mij echt uitverkoren.
Of een koor met stemmen die nooit overslaan
waar zuiver zingen als vanzelf lijkt te gaan
dat klinkt als muziek in mijn oren.



©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 1 35

Themawoorden  
en schoolwoorden

de balans
Het evenwicht.

uit volle borst zingen
Heel enthousiast zingen.

de componist
Iemand die muziek schrijft.

de decibel
Met deze maat geef je aan hoe sterk een geluid is.

de dirigent
Iemand die een orkest leidt.

de emotie
Het gevoel.

ten gehore brengen
Laten horen.

de musicus
Iemand die muziek maakt.

dat klinkt mij als muziek in de oren
Dit zeg je als je iets leuk vindt om te horen.

overslaan (van de stem)
Hoog en schel uitschieten met je stem.

de regelmaat
De vaste volgorde of de vaste tijden.

de symfonie
Muziekstuk voor een groot orkest.



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 136

Les1
Je leert  • woorden bij het thema muziek.

 • vergelijkingen herkennen.

A  Kijk naar de tekening op bladzijde 34. Welke instrumenten  
zie je? Schrijf de rijtjes over en schrijf er in elke rij nog één bij.

 

Strijkinstrumenten Blaasinstrumenten Slagwerk

cello hoorn trom

B  Kies uit elk rijtje één muziekinstrument. Hoe klinken deze 
instrumenten, vind je? Schrijf het antwoord zo op: 

Vergelijkingen
Soms gebruikt een schrijver een vergelijking om duidelijk te 
maken wat hij bedoelt. In een vergelijking staat het woord als.

De zangeres zingt als een nachtegaal.
De viool klinkt als een krijsende kat.

In het eerste voorbeeld wordt de zangeres vergeleken met een 
nachtegaal. Ze zingen beide mooi. In het tweede voorbeeld 
wordt de viool vergeleken met een krijsende kat. Ze klinken 
beide vals.

Uitleg

A Luister naar het fragment en lees de tekst mee op bladzijde 34. 

B Vul het juiste woord in. Kies uit:

 

dirigent  enthousiast  hoog  musicus

symfonie  componist  decibel  paukenist

 1 De … schrijft muziek. 
 2 De … maakt muziek.
 3 De … leidt het orkest.
 4 De … is een musicus.
 5 De … is een muziekstuk voor een groot orkest.
 6 Het aantal … zegt hoe sterk een geluid is.
 7 Als je uit volle borst zingt, zing je heel … . 
 8 Als je stem overslaat, schiet je stem … uit.

1

EÑeflºÓnŸ ¿tflñrÏ‡o§mŸ ◊kŸºıl¶iŸºÓnŸºık»tfl aŸºıl¶s dŸñrÇe®uŸºÓnÇeflºÓnÏ‡dÇefl Óv‰o£eÀt®s¡tÌ‡a¶p¶pÇeflºÓnŸ.EÑeflºÓnŸ ¿tflñrÏ‡o§mŸ ◊kŸºıl¶iŸºÓnŸºık»tfl aŸºıl¶s dŸñrÇe®uŸºÓnÇeflºÓnÏ‡dÇefl Óv‰o£eÀt®s¡tÌ‡a¶p¶pÇeflºÓnŸ.

2
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 1 37

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

emotie – decibels – borst – ten gehore – symfonie – overslaat –  
regelmaat – balans – dirigent – componist – muziek

Dj Bazzz

De -1- schrijft een muziekstuk over het leven van dj Bazzz. 
Dat klinkt mij als -2- in de oren. Het kinderorkest van het 
Concertgebouw speelt een muziekstuk: de -3-. De -4- geeft 
met zijn stokjes de maat van de muziek aan. Hij wil het publiek 
ontroeren. Alle jonge musici spelen gevoelig. Zij leggen -5- in 
hun spel. Als dj Bazzz zijn eerste optreden geeft, brengt het 
orkest tromgeroffel -6-. Het geluid wordt luider, het aantal -7- 
neemt toe. Dan klinken er zware paukenslagen door de trommels 
heen, in een vaste volgorde, met steeds meer -8-. De muziek is 
nu zo donker als de nacht. Aan het einde van het stuk hoor je de 
zangeres. Zij zingt niet uit volle -9-, maar heel bescheiden. Haar 
stem is zo zacht als fluweel. Zij gaat helemaal op in het verhaal 
van dj Bazzz. Niets kan haar uit haar evenwicht brengen. Zij blijft 
in -10-. Zij zingt hoger en hoger, het is een wonder dat haar stem 
niet -11-.

Welke twee vergelijkingen zie je in de tekst over dj Bazzz?  
Schrijf de vergelijkingen over en onderstreep de woorden  
die met elkaar worden vergeleken.

Kijk naar het plaatje. Beschrijf wat je ziet. Gebruik twee 
vergelijkingen om duidelijk te maken wat je bedoelt.

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema muziek  
en met het herkennen van vergelijkingen.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • de vaste kenmerken van een brief gebruiken.

Lees de brief en beantwoord de vragen.

Music Records 
Groothuizenstraat 2
1067 BN Amsterdam

Avenhorn, 10 januari 2012

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Mick Linn. Ik ben veertien jaar, singer-songwriter 
en pianist. Onlangs heb ik een cd opgenomen. 
Nu zoek ik een platenlabel dat mijn muziek wil uitgeven. Heeft 
Music Records misschien interesse?
Ik zie uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,

M¶iÏ‡cflºıkŸ L¶iŸºÓnŸºÓnŸM¶iÏ‡cflºıkŸ L¶iŸºÓnŸºÓnŸ

1 Aan wie is deze brief gericht?
2 Waarom schrijft Mick deze brief?
3  Is dit een officiële brief?  

Leg je antwoord uit.

Kenmerken van een brief
Een officiële brief heeft altijd een vaste opbouw. 

1 Naam en adres van jezelf
2 Naam en adres van degene naar wie je de brief stuurt
3 Plaats en datum
4 Aanhef
5 Inleiding, middenstuk en slot
6 Afsluiting met daaronder je handgeschreven naam

In de inleiding schrijf je wie je bent en waarom je de brief 
schrijft. In het middenstuk geef je informatie en stel je 
eventueel duidelijke vragen. In het slot bedank je voor het 
antwoord.

Uitleg

1
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 1 39

In welk deel van een officiële brief schrijf je deze informatie? 
Gebruik sommige delen twee keer. Kies uit:

aanhef – inleiding – middenstuk – slot – afsluiting

1 je eigen naam
2 de naam van degene aan wie je de brief schrijft
3 wie je bent 
4 waarom je de brief schrijft
5 een bedankje voor het antwoord
6 wat je wilt van degene aan wie je de brief schrijft

A Lees de brief in opdracht 1 nog eens. Beantwoord de vragen.

 1 Welk onderdeel mist in de brief van Mick?
 2 In welke plaats heeft Mick de brief geschreven?
 3 Welke aanhef gebruikt Mick?
 4 Welke zin gebruikt Mick om te bedanken voor het antwoord?

B  Welk stukje past het beste in het middenstuk van zijn brief? Waarom? 

1  U bent niet de eerste aan wie ik deze brief stuur. De meeste 
platenlabels hadden veel kritiek op mijn cd. Maar dat is 
volledig onterecht. En dat vindt u ongetwijfeld ook als u naar 
mijn liedjes luistert. Mijn cd vindt u bijgevoegd.

2  Bijgevoegd vindt u mijn cd. Alle teksten heb ik zelf 
geschreven, in het Nederlands. Sommige liedjes zijn grappig, 
andere juist ontroerend. Ik hoop dat u de cd aandachtig wilt 
beluisteren. Ik stel uw mening erg op prijs.

Stel: Mick biedt carnavalsliedjes aan en hij hoopt dat hij voor 
carnaval reactie krijgt op zijn brief. Hoe zou je het middenstuk 
dan schrijven? Schrijf maximaal vijf zinnen.

Stel: jij speelt in een band en wilt Music Records uitnodigen 
voor een optreden. Hoe zou je je brief dan beginnen?  
Schrijf een aanhef en een inleiding.

Volgende les Je oefent verder met het gebruiken van de vaste kenmerken van een brief.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

2

3

4

5
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Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • het verschil tussen persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord herkennen.

A Schrijf de zinnen over en maak ze af.  

 1 Dit is mijn piano. De piano is van …
 2 Mijn vader speelt op zijn viool. De viool is van …
 3 Zijn zus zingt met haar dochter. De dochter is van …
 4 Ons broertje zingt uit volle borst. Het broertje is van …

B  Hoe noem je de onderstreepte woorden: persoonlijk 
voornaamwoord of bezittelijk voornaamwoord?

Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord
Het persoonlijk voornaamwoord geeft aan om welke persoon 
het gaat in een zin, bijvoorbeeld ik, mij, jij, hem, zij, u, wij, 
jullie. Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van welke 
persoon iets is. Mijn cd, jouw muziekleraar, haar gitaar, onze 
piano.

Let op: staat het voornaamwoord achter het woord van?  
Dan is het geen bezittelijk, maar een persoonlijk voornaamwoord.

De cd is van mij. Mij is een persoonlijk voornaamwoord. 

Let op: het bezittelijk voornaamwoord van deze woorden 
eindigt op een -w:

De trommel is van u. Het is uw trommel.
De cd is van jou. Dit is jouw cd.

Uitleg

A Maak de zinnen af. 
 Gebruik het woord dat ervoor staat.

 ik  1 Het is mijn drumstel. Het drumstel is van mij.
 jij 2 Het is … cello. De cello is van …
 hij 3 Het is … iPod. De iPod is van …
 zij (enk) 4 Het is … trompet. De trompet is van …
 u 5 Het is … radio. De radio is van …
 wij 6 Het is … volkslied. Het volkslied is van …
 jullie 7 Het is … cd-hoesje. Het cd-hoesje is van …

B  Bedenk twee zinnen.  
Gebruik in de eerste zin het persoonlijk voornaamwoord jou en 
in de tweede zin het bezittelijk voornaamwoord jouw.

1
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Lees het gedicht. 
Zijn de onderstreepte woorden persoonlijke of bezittelijke 
voornaamwoorden? Schrijf de onderstreepte woorden over en 
de juiste afkorting erachter: pers vnw of bez vnw.

De wilde dirigent

1 Onze dirigent is een deftige vent
2 Behalve als hij optreedt met de bigband 
3 Dan zie je hem compleet uit zijn dak gaan
4 Zijn armen zwaaien zo wild als een orkaan
5 Ik krijg met regelmaat een klap van hem 
6 Dan schiet ik hoog uit met mijn stem!

Vul het juiste voornaamwoord in. Schrijf het woord op en zet  
de juiste afkorting erachter: pers vnw of bez vnw.

ik 1 Vanavond ga ik repeteren met … band. 
jij 2 Mag ik de elektrische gitaar van … broer gebruiken?
ik 3 Die van … heeft namelijk geen snaren. 
wij 4 Daarmee kan ik niet oefenen voor … optreden.
wij 5 Hopelijk slaat die muziek van … aan bij het publiek.
ik  6 Beroemd worden, dat klinkt … als muziek in de oren.
u 7 Lijkt het … ook leuk om een bekende artiest te zijn?
u 8 Of speelt u liever op … computer dan op een podium?

Kies het juiste voornaamwoord en schrijf dat op.

1 Deze gitaar is van mij / mijn.
2 Mag ik dan jou / jouw gitaar even lenen?
3 Nee, want ik mag ook nooit spelen op de viool van jou /jouw.
4 Dat is niet waar. Je hebt gister nog mij / mijn viool geleend.
5 Maar dat was alleen om hij / hem te bekijken.

Bedenk twee zinnen. Gebruik één keer het bezittelijk 
voornaamwoord hun en één keer het persoonlijk  
voornaamwoord hen. Weet je niet wanneer je hun of hen 
gebruikt? Zoek het dan op, bijvoorbeeld op internet.

Volgende les Je oefent verder met het verschil tussen persoonlijk en  
bezittelijk voornaamwoord. Je werkt dan in het Werkboek.

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

3
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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • lichaamstaal herkennen.

Bekijk het plaatje en beantwoord de vragen.

1 Hoe voelt het meisje op de foto zich, denk je?
2 Waaraan zie je dat? Schrijf twee dingen op. 

 

Lichaamstaal
Je weet al: aan iemands lichaamstaal kun je zien hoe iemand 
zich voelt. Je kunt bijvoorbeeld deze emoties aan iemands 
lichaamstaal zien: blij, bang, verdrietig, zenuwachtig of serieus.

De lichaamstaal van iemand zie je aan:
• de gezichtsuitdrukking;
• de handgebaren;
• de lichaamshouding.

Als iemand niet stil kan staan, maar op en neer wipt op 
zijn tenen, kan hij bijvoorbeeld zenuwachtig zijn.

Uitleg

Lees eerst de vragen en bekijk dan het filmpje.  
Let op de lichaamstaal van de meisjes.  
Beantwoord de vragen.

1  Alle meisjes zeggen dat ze zenuwachtig zijn voor de uitslag.  
Aan welke lichaamstaal kun je dat volgens jou goed zien?  
Kies uit: gezicht – handen – lichaamshouding.

2  Schrijf daarvan een voorbeeld op.

1
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Lees eerst de vragen.  
Bekijk het filmpje nog een keer en beantwoord de vragen.

1 Hoe is de gezichtsuitdrukking van Anna als ze zingt?
2  Aan welk handgebaar zie je dat Anna vlak voor de uitslag  

zenuwachtig is?
3  Als Anna hoort dat ze heeft gewonnen, houdt ze haar handen  

tegen haar hoofd. Welke emotie laat ze hiermee zien? Kies uit:  
angst, ongeloof, spanning, zenuwen.

4  Door welke twee emoties krijgt Anna tranen in haar ogen?  
Kies uit: opluchting, verdriet, blijdschap, angst, plezier.

5  Welke lichaamstaal gebruikt de dj vooral: gezichtsuitdrukking,  
handen of lichaamshouding?

Oefen lichaamstaal met je maatje. Kies een van de emoties en 
laat je maatje raden welke het is.  
Gebruik niet steeds alleen je gezicht, maar ook je 
lichaamshouding en handen. 
Kies uit: 

woedend  blij  serieus  zenuwachtig

opgelucht  trots  schaamte  bewondering

schuldgevoel  verveling  medelijden

Kies met de hele klas een kort liedje dat iedereen kent.  
Maak groepjes en voer de opdrachten met je groepje uit.

1 Kies een emotie. Boos, bang, blij of verbaasd bijvoorbeeld. 
2 Zing het liedje voor de hele klas met die emotie.
3  Zorg dat jullie gezichtsuitdrukking, handgebaren en  

lichaamshouding bij de emotie passen.
4 Laat de klas raden met welke emotie jullie hebben gezongen.

Je hebt geleerd hoe je lichaamstaal kunt herkennen.  
Lees de vragen. Praat erover met je maatje of in de klas.

1 Waar let je op als je iemands lichaamstaal wilt kennen? 
2 Waarom is het handig om iemands lichaamstaal te kennen? 
3  Welke emoties kun je herkennen aan lichaamstaal?  

Noem er zo veel mogelijk.

Volgende les Je leert dat je door het lezen van reisverhalen andere culturen  
kunt leren kennen. Je werkt dan in het Werkboek.

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

3
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Prijsuitreiking Theatertrofee 

Entertainment voor jong en oud!
Drie acteurs zijn genomineerd voor de Theatertrofee, de prijs 
voor de beste toneelspeler van dit theaterseizoen. Tijdens de 
nominatie koos de jury de drie genomineerden uit honderd 
geschikte kandidaten. Alle drie kunnen ze heel goed acteren, 
maar slechts één persoon kan de Theatertrofee winnen. Wie 
de winnaar is, hoor je tijdens de prijsuitreiking. Het programma 
duurt twee uur en zit boordevol entertainment: toneel, zang, 
dans en cabaret.

Genomineerden
De drie genomineerde acteurs zijn amateurs. Ze spelen voor 
hun plezier en niet voor hun beroep. De amateurtoneelspeler 
die met de Theatertrofee naar huis gaat, zal door alle publiciteit 
zeker kans maken op een echte baan in het theater. 

Pers
Tijdens de prijsuitreiking is de pers aanwezig. Verslaggevers voor 
radio, tv, krant en internet zorgen voor de nodige publiciteit. 
Ze verlenen ook een dienst: ze promoten de genomineerden. 
Je naam in de media is immers altijd goede reclame.

Bijwonen?
Wil je de prijsuitreiking bijwonen? Meld je dan aan voor dit 
leuke avondje uit via www.theatertrofee.nl. Zo maak je ook 
kans op een bijzondere ontmoeting met een grimeur. Hij zal je 
prachtig opmaken, net als de drie genomineerde acteurs!
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Themawoorden  
en schoolwoorden

aanwezig zijn
Erbij zijn.

acteren
Een rol spelen in een film of toneelstuk.

de acteur / de actrice
Iemand die een rol speelt in een film of toneelstuk,  
toneelspeler.

de amateur
Iemand die voor zijn plezier iets doet en niet voor zijn beroep.

dienst verlenen
Helpen.

het entertainment 
Vermaak met liedjes, praatjes of bijvoorbeeld goocheltrucs.

geschikt
Goed; als je geschikt bent voor iets, kun je iets goed.

de grimeur / grimeuse
Iemand die toneelspelers opmaakt.

de jury
Groep mensen die de prestaties van andere mensen  
beoordeelt.

de nominatie
Benoeming van mensen die een prijs kunnen winnen.

promoten
Reclame voor iets of iemand maken.

de publiciteit
Iemand of iets bekend maken via radio, tv, krant of internet.
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Les9
Je leert  • woorden bij het thema avondje uit.

 • hoe je de betekenis van een woord kunt vinden.

Kijk naar het plaatje op bladzijde 44 en lees alle vetgedrukte  
koppen van de tekst. Beantwoord de vragen.

1 Waar gaat de tekst over, denk je?
2  Welke woorden ken je al bij het onderwerp? Maak een  

woordweb.

De betekenis van een woord vinden
Je weet al: als je niet weet wat een woord betekent, gebruik je 
een aantal stappen. Dit zijn alle stappen op een rij:

Stap 1 Kijk naar de afbeelding, als die er is.
Stap 2  Kijk of je een deel van het woord herkent.  

Let op voor- en achtervoegsels.
Stap 3  Kijk naar de rest van de tekst. Zoek naar 

synoniemen, tegenstellingen, omschrijvingen of 
voorbeelden.

Stap 4  Als je de betekenis na stap 1, 2 en 3 niet weet, 
zoek het woord dan op in het woordenboek.

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 44.

B  Schrijf de betekenis van de onderstreepte woorden op.  
Kijk of je delen van het woord herkent en let op synoniemen, 
tegenstellingen, omschrijvingen en voorbeelden.  
Gebruik een woordenboek als je het echt niet weet.

  Drie acteurs zijn genomineerd voor de Theatertrofee, de prijs  
voor de beste toneelspeler van dit theaterseizoen. De jury  
bestond uit eerdere winnaars van de trofee. Tijdens de  
nominatie kozen zij de drie mensen die de prijs kunnen winnen.  
Er waren wel honderd geschikte kandidaten, die allemaal goed  
waren. De drie genomineerden konden uitstekend acteren.  
Zij speelden hun rol op het toneel het best. Slechts één persoon  
kan de Theatertrofee winnen. Wie de winnaar is, hoor je tijdens  
de prijsuitreiking. Het programma duurt twee uur en zit  
boordevol entertainment: toneel, zang, dans en cabaret.  
Wil je aanwezig zijn bij de prijsuitreiking? Meld je dan aan en misschien  
ben jij erbij!

1
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Welk woord past op de open plek in de zin?  
Schrijf het nummer van de zin en het juiste woord op. Kies uit:

promoot – acteert – geschikt – aanwezig – entertainment –  
amateur – dienst – publiciteit

1 Sem deelt flyers uit. Hij … een nieuwe circusvoorstelling.
2 Daarmee verleent hij het circus een … . Hij helpt ze ermee.
3  Hij geeft ook een interview voor de krant. Zo helpt hij het  

circus aan gratis …
4 De circusvoorstelling is … voor kinderen van alle leeftijden. 
5  Heel jonge kinderen zullen misschien niet alles begrijpen.  

Wel zullen ze genieten van het vermaak en de goocheltrucs,  
van het … dus.

6 Sem … zelf ook in de voorstelling. Hij speelt de rol van clown. 
7  Later wil Sem zijn geld verdienen met toneelspelen voor het circus.  

Nu doet hij het alleen voor zijn plezier, als …
8  Sem hoopt dat veel mensen naar de circusvoorstelling komen kijken.  

Hij hoopt dat zijn hele klas … zal zijn.

Kijk nog eens naar de zinnen van opdracht 3. Denk aan stap 3 
van de uitleg. Welke woorden in de tekst hielpen je bij het vinden 
van de antwoorden? Schrijf die woorden achter de antwoorden.  
Doe het zo:

Maak de omschrijvingen af met een zelfstandig naamwoord.  
Zorg dat het zelfstandig naamwoord op het werkwoord lijkt.

1 Iemand die grimeert, is een …
2 Iemand die iets publiceert, zorgt voor …
3 Iemand die acteert, is een … 
4 Wie is genomineerd, hoor je tijdens de …
5 De groep mensen die jureert, is een … 
6 Iemand die entertaint, zorgt voor …

De woorden entertainment, promoten en jury zijn leenwoorden 
uit het Engels. Bedenk zelf Nederlandse synoniemen voor deze 
leenwoorden. Kijk daarna in het woordenboek. Staat daar een 
synoniem? Schrijf dat dan ook op, als het een ander woord is.

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

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

3

4

1 pŸñrÏ‡o§mÏ‡o•o«tfl – ◊f¥l¶yœeflñr¶s u¶i»tÌ‡dÇeflºılÇeflºÓnŸ  1 pŸñrÏ‡o§mÏ‡o•o«tfl – ◊f¥l¶yœeflñr¶s u¶i»tÌ‡dÇeflºılÇeflºÓnŸ  
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes 11
Je leert  • een klachtenbrief schrijven.

Lees de brief en beantwoord de vragen.

Dirk Boon
Boevenpad 6
3476 WA Utrecht

Bioscoop De Rode Loper
Raadhuisstraat 45
3451 AH Utrecht

Utrecht, 12 augustus 2012

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Dirk Boon en ik ga regelmatig naar de film. Graag 
wil ik een klacht indienen over mijn laatste bioscoopbezoek.

Gisteren was er voortdurend sprake van storingen in het geluid 
tijdens de film Dinosaur. Ik heb daarom de film niet kunnen 
volgen en ik ben dus ontevreden. 

Gewoonlijk is het geluid in uw bioscoop prima. Ik verwacht dan 
ook dat u mijn klacht serieus behandelt en mij een oplossing 
biedt.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

DÈiŸñrŸºıkŸ BÄo•o§nŸDÈiŸñrŸºıkŸ BÄo•o§nŸ

1 Waarom schrijft Dirk deze brief?
2 Welke oplossing kan de bioscoop bieden? Bedenk twee oplossingen.

Klachtenbrief schrijven
Als je ergens niet tevreden over bent, kun je een officiële en 
beleefde klachtenbrief schrijven. Zo schrijf je een klachtenbrief:

• Schrijf in de eerste alinea beleefd dat je een klacht hebt.
•  Schrijf in de tweede alinea waarom je de klacht indient. 

Gebruik signaalwoorden als daarom en want.
•  Schrijf in de derde alinea dat je verwacht dat er iets aan de 

klacht wordt gedaan. Je kunt ook zelf een oplossing geven. 
• Schrijf in de vierde alinea dat je graag een reactie wilt.

Uitleg

1
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Lees de brief in opdracht 1 nog eens. Schrijf per alinea op of Dirk de 
klachtenbrief goed heeft geschreven en waarom wel of niet. Doe het zo:

Kijk naar de onderstreepte woorden uit de eerste en derde alinea 
van de brief. Leg bij elke formulering uit waarom je die wel of niet 
zou kunnen gebruiken in plaats van de onderstreepte woorden. 

Eerste alinea:
Mijn naam is Dirk Boon en ik ga regelmatig naar de film. Graag 
wil ik een klacht indienen over mijn laatste bioscoopbezoek.

a mijn ontevredenheid uiten 
b keihard klagen
c u meedelen dat ik helaas niet positief ben
d een hartig woordje met u spreken
e mijn mening vertellen

Derde alinea:
Gewoonlijk is het geluid in uw bioscoop prima. Ik verwacht dan ook 
dat u mijn klacht serieus behandelt en mij een oplossing biedt.

a uw probleem onder ogen ziet
b mijn klacht in behandeling neemt
c mij tegemoet kunt komen
d mijn klacht snel openbaar zult maken
e iets met mijn klacht zult doen

Schrijf de tweede alinea van de klachtenbrief opnieuw. Gebruik 
in plaats van daarom het signaalwoord want. Je mag de woorden 
een andere plek in de zinnen geven, maar zorg dat de inhoud 
gelijk blijft.

Stel: jij wilt een gratis bioscoopbon ontvangen als oplossing voor 
je klacht. Schrijf de derde alinea van de klachtenbrief opnieuw. 
Zorg dat je de oplossing noemt. 

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

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

2
AŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1 – JÎaŸ, Ów‰aŸºÓn»tfl DÈiŸñrŸºıkŸ ∏sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf√tfl o™pŸ ÅeÑeflºÓnŸ ◊bÉeflºılÇeÑeflºıfµdÇeflAŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1 – JÎaŸ, Ów‰aŸºÓn»tfl DÈiŸñrŸºıkŸ ∏sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf√tfl o™pŸ ÅeÑeflºÓnŸ ◊bÉeflºılÇeÑeflºıfµdÇefl
ÓmÏ‡aŸºÓn¶iÇeflñrŸ dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ› ÅeÑeflºÓnŸ ◊kŸºılÏ‡aÏ‡cflºıh»tfl ◊hÇeÑeflºıf√tfl.ÓmÏ‡aŸºÓn¶iÇeflñrŸ dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ› ÅeÑeflºÓnŸ ◊kŸºılÏ‡aÏ‡cflºıh»tfl ◊hÇeÑeflºıf√tfl.
AŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1 – JÎaŸ, Ów‰aŸºÓn»tfl DÈiŸñrŸºıkŸ ∏sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf√tfl o™pŸ ÅeÑeflºÓnŸ ◊bÉeflºılÇeÑeflºıfµdÇefl
ÓmÏ‡aŸºÓn¶iÇeflñrŸ dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ› ÅeÑeflºÓnŸ ◊kŸºılÏ‡aÏ‡cflºıh»tfl ◊hÇeÑeflºıf√tfl.
AŸºıl¶iŸºÓnÇeÌ‡aŸ 1 – JÎaŸ, Ów‰aŸºÓn»tfl DÈiŸñrŸºıkŸ ∏sÃcflºıhŸñr¶ÿŒºıf√tfl o™pŸ ÅeÑeflºÓnŸ ◊bÉeflºılÇeÑeflºıfµdÇefl
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en sprekenLes  13
Je leert  • hoe je moet overleggen.

Kijk naar het plaatje en beantwoord de vragen.

1  Lijkt het jou leuk om naar een tienerdisco te gaan? 
Waarom wel of niet?

2  De tienerdisco eindigt om 23.30 uur. Zou jij tot zo 
laat mogen blijven van je ouders?  
Waarom wel of niet? 

Overleggen
Je weet al: in een discussie word je het soms eens met elkaar 
en soms niet. In een overleg wil je het met elkaar eens worden. 
Er is een probleem waar je samen een oplossing voor moet 
bedenken. 

Zo overleg je met elkaar:
• Wijs een voorzitter aan.
• De voorzitter legt uit wat het probleem is.
•  De deelnemers van het overleg geven om de beurt een 

oplossing.
• Luister goed naar elkaar en laat elkaar uitspreken.
• Kies samen de beste oplossing.
•  De voorzitter vat het overleg samen en zegt wat er eerst 

moet gebeuren om het probleem op te lossen.

Uitleg

Kijk naar het filmpje en beantwoord de vragen.

1  Is dit een overleg of een discussie?  
Hoe weet je dat?

2 Welk probleem bespreken de deelnemers?
3 Laten de deelnemers elkaar uitspreken?
4 Hebben de deelnemers samen een oplossing bedacht? Welke?  
5  Hoe doet de voorzitter het, vind je?  

Leg je antwoord uit. 

1

2
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A  Jullie willen als groep naar een concert. Op de dag dat jullie 
willen gaan, zijn er concerten van twee artiesten op dezelfde 
tijd. Jullie gaan overleggen hoe dit probleem opgelost kan 
worden. Bedenk eerst samen om welke twee artiesten het gaat 
en verdeel dan de rollen.

 1 Wijs een voorzitter aan.
 2 Wijs twee kinderen aan die naar het concert van A willen.
 3 Wijs twee kinderen aan die naar het concert van B willen.

B  Bedenk allemaal zelf een oplossing voor het probleem. 
Beantwoord de vragen op een spiekbriefje. 

 1 Naar welk concert wil jij en waarom?
 2  Wat is jouw oplossing voor het probleem?

Ga nu met elkaar in overleg.  
Houd je aan deze zes stappen:

1 De voorzitter legt uit wat het probleem is. 
2 De voorzitter zegt wie er eerst mag praten en wie daarna.
3  Ben jij aan de beurt om te praten? Vertel dan eerst naar welk  

concert jij wilt en waarom. Vertel daarna wat jouw oplossing is. 
4  Ben je niet aan de beurt om te praten? Luister dan goed naar de  

andere deelnemers en laat ze uitspreken.
5  Heeft iedereen gesproken? Kies dan samen de beste oplossing.
6  De voorzitter vat het overleg samen en vertelt welke oplossing  

wordt gekozen.

A Hoe ging het overleg? 
 Schrijf ja of nee op.

 1 De voorzitter heeft het probleem goed uitgelegd.  ja / nee 

 2 We hebben allemaal een oplossing bedacht.  ja / nee 

 3 We hebben elkaar laten uitpraten.  ja / nee

 4 We hebben samen de beste oplossing gekozen.  ja / nee

 5 De voorzitter heeft het overleg goed samengevat.  ja / nee

B Wat kunnen jullie de volgende keer beter doen?

Volgende les Je herhaalt het benoemen van woordsoorten en het herkennen  
van samengestelde zinnen. Je werkt dan in het Werkboek.

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

3
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Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschatLes  15
Je leert  • alle woordsoorten benoemen. 

Maak zinnen.  
Kies een woord uit elke groep puzzelstukjes.  
Sla na elke zin een regel over.

 Wij   bandje   nieuwe   een   meemaken? 

 Ons   je   het   zijn   optreden. 

 Wil   laten   liedjes   concert   liefdesliedjes. 

 De   laatste   geeft   nummers   horen. 

Woordsoorten
Je weet al hoe je woordsoorten benoemt. 
Dit zijn alle woordsoorten op een rij:

zelfstandig 
naamwoord

znw is een woord voor een mens, dier, plant of 
ding

lidwoord lw de, het, een

werkwoord ww zegt wat iets of iemand doet of overkomt: 
praten, struikelen, ...

bijvoeglijk 
naamwoord

bnw vertelt iets over een zelfstandig naamwoord: 
aardige, klein, ...

aanwijzend 
voornaamwoord

aanw vnw wijst iets aan: deze, die, dit, dat

persoonlijk 
voornaamwoord

pers vnw enkelvoud (ev): ik, jij/je, hij, zij/ze, u
meervoud (mv): wij/we, jullie, zij/ze

bezittelijk 
voornaamwoord

bez vnw enkelvoud (ev): mijn, jouw/je, zijn, haar, uw
meervoud (mv): ons, jullie, hun

voorzetsel vz vertelt waar of hoe iets gebeurt: in, op, bij, 
met, door, aan, …

telwoord tw een, zes, derde, tiende, ...

voegwoord voegw plakt twee zinnen aan elkaar: en, of, want, 
maar, omdat, …

Uitleg
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 3 53

Kijk nog eens naar de zinnen in opdracht 1. Benoem de 
woordsoorten op de lege regel tussen de zinnen.  
Doe het zo:

Lees de limerick en benoem de onderstreepte woorden. 

Er was eens een jury in Veere
De voorzitter zei dat ik niet kon acteren
Ze vonden mij laf
Dus moest ik voor straf
Echte acteurs gaan grimeren

A  Maak van elke zin twee korte zinnen zonder voegwoord.  
Sla na elke zin een regel over.  
Doe het zo:

 De entertainer kijkt blij, omdat hij applaus krijgt.

 1 Het dansevenement is afgelast, omdat de weerman regen voorspelt.
 2 Ons uitje mislukt, hoewel we een film kunnen kijken.
 3 We kunnen naar de bioscoop, of wil je thuisblijven? 
 4 Laten we deze dvd opzetten, want ik wil op de bank hangen.

B  Benoem de woordsoorten.  
Schrijf de afkortingen onder de woorden.

Kijk naar de foto van de breakdancer. Beschrijf in drie  
zinnen wat je op de foto ziet. Gebruik in elke zin een  
bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.  
Gebruik in één zin een voegwoord.

Bedenk drie zinnen. Houd deze volgorde aan:  
aanw vnw – znw – ww – pers vnw – lw – znw.

Volgende les Je oefent verder met het benoemen van alle woordsoorten.
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer.
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	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.
◊bÉeflºÓzŸ ÓvønŸºÓw·◊bÉeflºÓzŸ ÓvønŸºÓw·
	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.
◊bÉeflºÓzŸ ÓvønŸºÓw·
	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.

ÓzŸºÓnŸºÓw·ÓzŸºÓnŸºÓw· Ówøw·Ówøw· ◊lŸºÓw·◊lŸºÓw·
	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.

◊lŸºÓw·
	 OÜn¶s	 ◊b‰aŸºÓnÏ‡d¶jœefl	 gœeÑeflºıf√tfl	 ÅeÑeflºÓnŸ	 o™p»tflñrÇeÌ‡dÇeflºÓnŸ.

ÓzŸºÓnŸºÓw·ÓzŸºÓnŸºÓw·
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D±efl ÅeflºÓn»tÑeflñr»tÌ‡a¶iŸºÓnÇeflñrŸ ◊k¶ÿŒºık»tfl ◊b∞l¶ÿ›. H¶ÿ› ◊kŸñr¶ÿÎg⁄tfl a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶s.D±efl ÅeflºÓn»tÑeflñr»tÌ‡a¶iŸºÓnÇeflñrŸ ◊k¶ÿŒºık»tfl ◊b∞l¶ÿ›. H¶ÿ› ◊kŸñr¶ÿÎg⁄tfl a¶p¶pŸºılÏ‡a¶u¶s.
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 454

Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 6.

Vul het juiste woord in. Kies uit:

balans  grimeur  entertainment  componist  amateur

 emotie  musicus  acteur  nominatie  dirigent

1 De … is iemand die muziek maakt.
2 De … is iemand die muziek schrijft.
3 De … is iemand die een orkest leidt. 
4 De … is iemand die toneelspelers opmaakt.
5  De … is iemand die voor zijn plezier iets 
 doet, en niet voor zijn beroep.
6 De … is een ander woord voor toneelspeler.
7 De … is een ander woord voor gevoel.
8 De … is een ander woord voor evenwicht.
9 De … is een ander woord voor benoeming.

10 Het … is een ander woord voor vermaak.

A  Lees de vergelijkingen. Schrijf op waarmee de onderstreepte 
woorden worden vergeleken. 

 1 De viool klinkt als een krijsende kat.
 2 Haar stem is zo zacht als fluweel.
 3 De pauk klinkt als een schaterlach.
 4 De muziek is zo donker als de nacht.
 5 Dat voorstel klinkt mij als muziek in de oren.

B  Wat bedoelt de schrijver van de zinnen in A? Schrijf op hoe de 
onderstreepte woorden klinken volgens de vergelijking.  
Kies uit:

 vrolijk  leuk  mooi  beangstigend  vals

Lees de inleiding van de brief en beantwoord de vragen.

Mijn naam is Zoë Smaragd. Graag wil ik een klacht indienen 
over het harde geluid bij het optreden van Heartbeat.

1 Wat voor soort brief wordt dit?
2 Welke aanhef past boven deze brief?
3 Is dit een goede inleiding? Leg je antwoord uit.
4 Wat moet Zoë hierna schrijven: een reden of een oplossing?
5 Schrijf de tweede alinea voor Zoë. Gebruik het woord daarom. 
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 4 55

A  Maak de zinnen af.  
Gebruik het woord dat ervoor staat.  
Twee woorden zijn al ingevuld.

ik 1 Het is … gitaar. a De gitaar is van …
jij 2 Het is … saxofoon. b De saxofoon is van …
hij 3 Het is … dansmove. c De dansmove is van …
zij (ev) 4 Het is haar microfoon. d De microfoon is van …
wij 5 Het zijn … boxen. e De boxen zijn van … 
jullie 6 Het zijn … platen. f De platen zijn van …
zij (mv) 7 Het is … toneelstuk. g Het toneelstuk is van hen.

B  Welke woordsoort hoort boven welk rijtje in opdracht A?  
Kies uit: bezittelijk of persoonlijk voornaamwoord.

Lees het gedicht en benoem de onderstreepte woorden.  
Kies uit deze woordsoorten:

znw  lw  ww  bnw  aanw vnw

pers vnw  bez vnw  vz  voegw

De amateurgrimeur

Die kleine Fleur is een amateurgrimeur
Ze maakt mensen gratis op zonder gezeur
Ze tekent de mooiste maskers op hun gezicht
En maakt van de liefste actrice een booswicht
Ik weet zeker dat die Fleur later
Een betaalde baan krijgt in het theater

Kijk naar het plaatje en beantwoord de vragen.

1  Wat voor soort gesprek is dit: een overleg  
of discussie? Hoe weet je dat? 

2  Stel: jij wilt de toneellessen juist niet  
afschaffen. Wat is jouw oplossing dan?

Ben je klaar? Taalboek bladzijde 121 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets. 
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6
Bedankt dat jullie mij hebben aangewezen als 
voorzitter van de ouderraad. Vandaag bespreken we 
het volgende probleem: onze school krijgt geen geld 
meer voor de toneellessen van groep 8. Wat is jullie 
oplossing hiervoor? Ik vind dat we de 

toneellessen moeten 
afschaffen. Kinderen 
kunnen beter iets 
nuttigs leren.



Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 456

Verrijking
Les20

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

Maak de vergelijkingen af. Bedenk zelf hoe.

1 Jippie, we gaan naar een concert! Dat klinkt mij als …
2  Het orkest brengt klassieke muziek ten gehore. De muziek  

klinkt als …
3 De zangeres zingt uit volle borst. Haar stem is zo … als … 
4 Dan slaat haar stem over. Haar stem schiet zo … uit als …

Schrijf de betekenis van de onderstreepte woorden op.  
Volg deze stappen:

1 Kijk naar een deel van het woord.
2 Kijk naar de rest van de tekst.
3 Kijk in het woordenboek als je het nog niet weet.

De actrice Julia Bal is genomineerd voor de Theaterprijs, de prijs 
voor de beste toneelspeelster. De jury vindt dat Julia Bal een 
veelzijdig talent is: zij kan acteren én zingen. Zij kan prachtige 
liedjes ten gehore brengen op het podium. Dat doet ze luidkeels 
en haar stem heeft een bijzonder en warm timbre. Nederland 
hoopt dat Julia Bal de Theaterprijs in de wacht sleept!

Maak zinnen met de woorden. Zorg dat de betekenis uit de 
zinnen blijkt. Gebruik dus een omschrijving, tegenstelling, 
synoniem of voorbeeld in de zin.

1 de amateur
2 de componist
3 de balans
4 geschikt

Stel: je hebt schade aan je oren omdat de muziek zo hard stond 
in de disco. Schrijf een klachtenbrief aan Tienerdisco Wow, 
Eekhoornpad 5, 4325 ER in Renesse. Houd je aan deze regels:

1 Houd de vaste opbouw van een klachtenbrief aan. 
2 Gebruik alle kenmerken van een officiële brief.
3 Schrijf een beleefde aanhef.
4 Schrijf in de eerste alinea dat je een klacht hebt.
5 Schrijf in de tweede alinea waarom je de klacht hebt.
6 Stel in de derde alinea zelf een oplossing voor.
7 Schrijf in de vierde alinea dat je graag een reactie wilt.
8 Sluit je klachtenbrief beleefd af.
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Groep 8 – Thema 6 Vrij – Week 4 57

A  Bedenk drie zinnen over muziek. Houd deze volgorde aan:  
bez vnw – znw – ww – vz – bnw – znw.

B  Maak de zinnen van 4A langer en doe dat met een voegwoord. 
Bedenk zelf hoe.  
Gebruik voor elke zin een ander voegwoord.

 Kijk naar het plaatje van het concert. Beschrijf in drie  
zinnen wat je op de foto ziet. Gebruik in elke zin twee  
bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar.

A  Stel: de toneellessen zijn afgeschaft voor groep 8, omdat de 
overheid geen geld meer wil geven. Dat vinden jullie niet leuk. 
Jullie willen dat de toneellessen doorgaan. Overleg hoe jullie 
het probleem kunnen oplossen. Houd je aan deze regels:

 1 Wijs een voorzitter aan.
 2 Bedenk van tevoren wat je eigen oplossing is.
 3 De voorzitter legt uit wat het probleem is.
 4 Vertel om beurten hoe het probleem kan worden opgelost.
 5 Kies samen de beste oplossing.
 6 De voorzitter vat het overleg samen.

B  Wie van jullie heeft de meeste lichaamstaal gebruikt tijdens 
het overleg? Wat deed hij of zij en bij welke emotie?

C  Bespreek met elkaar hoe het ging. Wat ging goed en wat 
kunnen jullie de volgende keer beter doen?

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

5
M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ.M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ.

M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ, o§mÏ‡dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ›M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ, o§mÏ‡dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ›
Ón¶iÇeÀtfl Óv‰aŸºÓnŸ jÎaŸºÓzŸºÓzŸ ◊hÏ‡o™uÏ‡d»tfl.Ón¶iÇeÀtfl Óv‰aŸºÓnŸ jÎaŸºÓzŸºÓzŸ ◊hÏ‡o™uÏ‡d»tfl.
M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ, o§mÏ‡dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ›
Ón¶iÇeÀtfl Óv‰aŸºÓnŸ jÎaŸºÓzŸºÓzŸ ◊hÏ‡o™uÏ‡d»tfl.
M¶ÿŒºÓnŸ o™pÏ‡aŸ ◊l¶u¶i¶s¡tÑeflñr»tfl ÓnÏ‡aÏ‡aŸñrŸ ◊kŸºılÏ‡a¶sπsπiÇeflºıkÇefl Óm¶uŸºÓz¶iÇeflºıkŸ, o§mÏ‡dÏ‡a»tfl ◊h¶ÿ›
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