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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 8 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
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

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

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:

59

Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema straatkunst

 • het woordenboek gebruiken om andere woordvormen 
te vinden

 • woorden bij het thema geschiedenisverhalen

 • wat de voorvoegsels wan- en her- betekenen

Schrijven

 • een rap schrijven 1F

 • een tekst of een verhaal met een opbouw schrijven 2F

Luisteren en spreken

 • hoe je duidelijk en begrijpelijk praat 1F

 • hoe je een spannend verhaal vertelt 2F

Kijk op taal

 • wat het verschil is tussen kennen en kunnen en tussen 
liggen en leggen

 • hoe de Nederlandse taal verandert

 • Herhaling: woordsoorten benoemen en de voltooide en 
onvoltooide tijd gebruiken 1F

Extra

 • Lekker lezen: hoe je je mening kunt geven over een 
boek 2F

 • Kijk op taal: wat geoniemen zijn

238085_WB.indb   59 18/10/12   1:12 PM



Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 160

Het plein in mijn wijk

Op het plein in onze buurt is het druk. Yasin, mijn buurjongen, 
heeft een standbeeld gekregen, omdat hij zijn zusje uit het 
water heeft gered. De mensen uit onze buurt loven hem 
daarom, ze zeggen steeds hoe goed ze zijn daad vinden. 
Je kunt wel zeggen dat de buurtgenoten Yasin de hemel in 
prijzen. Daarom hebben ze hem ook op een voetstuk geplaatst, 
letterlijk en figuurlijk.
Het plein is al jaren de favoriete hangplek van de jeugd. De 
gemeente heeft een speciale muur beschikbaar gesteld voor 
het maken van graffiti. Om de beurt maken we daar mooie 
tekeningen. Mijn vrienden zijn wel heel kritisch op elkaars 
kunstwerken. Maar ach, dat vind ik niet erg.
Mijn andere buurjongen, Tony, is rapper en hij is ook vaak op 
het plein te vinden. Hij steelt daar graag de show met zijn raps:

‘Straatkunst is het voor mij echt helemaal
Het is aansprekend en het boeit ons allemaal
Ik zie de beelden en de graffiti,
zo spectaculair, ik geloof niet wat ik zie! 
Ik hou van expressieve kunst met veel gevoel
Je weet vast wel wat ik bedoel:
dat je ziet of iemand blij is of boos,
bijvoorbeeld aan de kleuren die hij koos.
Dus pak die kwast en laat je toch niet hinderen
Volwassenen aan de kant, straatkunst ook voor kinderen!’
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 1 61

Themawoorden 
en schoolwoorden

aansprekend
Gezegd van iets wat je mooi of interessant vindt, wat bij je in de 
smaak valt.

cynisch
Gezegd van iemand die akelige en vervelende grapjes maakt.

expressief
Waaruit gevoelens blijken, met gevoel.

geestig
Grappig, om te lachen.

de hemel in prijzen
Zeggen dat iets of iemand heel goed is.

hinderen
Iemand last bezorgen door hem of haar te 
storen of tegen te houden.

kritisch
1 Onafhankelijk beoordelen. 
2 Met veel op- en aanmerkingen, met veel kritiek.

loven
Goede dingen over iets of iemand zeggen, iemand prijzen.

spectaculair
Heel bijzonder, geweldig om te zien.

subtiel
Subtiele dingen kun je alleen maar zien, horen of begrijpen als je 
heel precies kijkt, luistert of nadenkt.

vervormen
Een andere, onjuiste vorm aan iets geven.

iemand op een voetstuk plaatsen
Iemand bewonderen, iemand erg goed vinden.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 162

Les1
Je leert  • woorden bij het thema straatkunst.

 • het woordenboek gebruiken om andere woordvormen te vinden.

Bekijk de tekening op bladzijde 60 en beantwoord de vragen. 

1 Welke vormen van straatkunst zie je op de tekening? 
2 Geef in je eigen woorden een omschrijving van straatkunst.
3 Welke vorm van straatkunst zou jij het liefst maken? Waarom?

Woordvormen in het woordenboek
Sommige woorden kunnen in meerdere vormen voorkomen: 
als zelfstandig naamwoord en als bijvoeglijk naamwoord of als 
zelfstandig naamwoord en werkwoord.

Hij levert kritiek. (znw)
Hij is kritisch. (bnw)

Die kunstenaar krijgt veel lof. (znw)
De mensen loven hem voortdurend. (ww)

Als een woord verschillende vormen heeft, kun je dat 
terugvinden in het woordenboek. De vormen staan vlak bij 
elkaar.

kritiek (de) het noemen van de fouten van iemand of 
iets, afkeurende opmerking 
kritisch met veel kritiek, met veel op- en aanmerkingen

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 60. 

B  Schrijf de onderstreepte woorden in je schrift en zet het juiste 
zelfstandig naamwoord erachter. 
Kies uit:

 hinder – spektakel – lof – expressie – cynisme – kritiek

 1 Tim looft Lisa’s rap, want hij vindt hem prachtig:
 2 ‘Het is een heel expressieve tekst; er zit veel gevoel in.’
 3 Joost is kritisch; hij heeft veel aanmerkingen op de tekst. 
 4 Maar Joost is altijd zo cynisch; hij zegt vaak akelige dingen.
 5 ‘Ga eens aan de kant, je hindert me. Zo kan ik die rap niet horen.’
 6 ‘Ik vind de rap spectaculair; hij is heel bijzonder!’

C Schrijf de betekenis van de onderstreepte woorden op.

1

2
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 1 63

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

1 ‘De warmte heeft het beeld vervormd. Het hangt scheef.’
2  ‘Toch vind ik het nog een aansprekend beeld. Ik houd wel van iets aparts.’
3 ‘Eigenlijk is het wel geestig; een scheef beeld is best grappig.’
4  ‘Als je goed kijkt, zie je dat de lijnen op het beeld ook 

scheef lopen. Dat is heel subtiel gedaan en het past er nu goed bij.’
5  ‘Nu heb ik het beeld genoeg de hemel in geprezen. Je snapt nu wel 

dat ik het goed vind.’
6  ‘Misschien plaats ik de kunstenaar te veel op een voetstuk, maar 

ik bewonder hem nu eenmaal.’

 a bewonder 
 b mooi en interessant 
 c je moet heel precies kijken om het te zien
 d een andere, onjuiste vorm gegeven
 e gezegd dat het heel goed is
 f om te lachen 

A Schrijf het juiste woord op. 

 1 Het bijvoeglijk naamwoord dat bij kritiek hoort.
 2 Het bijvoeglijk naamwoord dat bij expressie hoort.
 3 Het werkwoord dat bij lof hoort.
 4 Het bijvoeglijk naamwoord dat bij spektakel hoort.

B Maak zinnen met de woorden die je bij A hebt opgeschreven.

Schrijf een verhaaltje van vijf zinnen met jouw mening over 
straatkunst. 
Gebruik deze woorden:

aansprekend  geestig  expressief  kritisch  musicus

Welke werkwoorden horen bij de volgende woorden? 
Schrijf ook de betekenis op. 
Gebruik een woordenboek als dat nodig is. 

weergave  publiciteit  nominatie  grimeur  promotie

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema straatkunst en met 
het vinden van andere woordvormen.
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 8 – Thema 7 Mooi! – Week 164

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • een rap schrijven.

Lees de rap en beantwoord de vragen.

1 Ik loop hier door mijn straat
2 en zie wat ik het meeste haat:
3 kale muren, vale plekken,
4 witte schuren, witte hekken.
5 Dit is toch geen plek voor een coole gast!
6 Wit is veel te saai, dus pak die kwast
7 En verf een muur in de kleur die bij je past!

1 Wat hindert de rapper?
2 Wat is zijn oplossing?
3 Bedenk zelf een andere oplossing.

Een rap
Een rap is een rijmende tekst, die je uitspreekt op het ritme (de beat) 
van muziek. Een rap gaat meestal over iets wat je bezighoudt. 
Rappen betekent letterlijk iets zeggen of kletsen. 

In een rap kun je verschillende soorten rijm gebruiken:
Eindrijm: 

Rappen betekent ook wel kletsen.
Maar dat wil niet zeggen dat je moet gaan zwetsen.

Binnenrijm: 

M’n neef schreef een tekst.

Rijm aan het begin van de regel: 

Waar is dat feestje?
Daar is dat feestje!

Niet elke regel hoeft te rijmen, een rap moet vooral swingen.

Uitleg

Lees de rap nog een keer en zoek in de rap:

1 twee voorbeelden van eindrijm;
2 een voorbeeld van rijm aan het begin van de regel;
3 een voorbeeld van binnenrijm.

1

2
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 1 65

A  Bedenk bij elke zin een swingende vervolgzin die je kunt 
rappen. Gebruik de rijmsoort die tussen haakjes staat. 
Doe het zo:

 Maak een rap over wat je ziet, (rijm aan het begin)

 1 Straatkunst is het helemaal voor mij. (eindrijm)
 2 Overal zie je graffiti op de muur. (eindrijm)
 3 Wat is het mooiste beeld in onze buurt? (rijm aan het begin)
 4 Hou je van wit … (binnenrijm)

B  Bedenk bij elke zin van opdracht 3A een andere swingende 
vervolgzin. Kies een andere rijmsoort.

Bekijk de tekening. Maak de rap af met vier swingende zinnen. 
Bedenk zelf welke rijmsoort je wilt gebruiken.

Ik zoek Ray, wie heeft hem nog gezien?
Hij rapte altijd mee, dus zeg me: waar is Ray?
Hij is vorig jaar met rappen gestopt.
Inderdaad, dat is waar, dat klopt.

In een rap zit ook vaak beginrijm. Bij beginrijm klinken de eerste 
letters van de woorden die bij elkaar in de buurt staan hetzelfde. 
Bedenk een vervolg voor de onderstaande rap. Gebruik beginrijm 
en schrijf minimaal vier nieuwe regels. Kies zelf de letter(s).

Bij een rap is het ritme (de beat) belangrijk. Bepaalde woorden 
krijgen extra nadruk. Bedenk een goede beat voor de rap van 
opdracht 1 of opdracht 4. Schrijf de rap over. Welke (delen van) 
woorden moeten extra nadruk krijgen om een goede beat te 
krijgen? Onderstreep die.

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

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

3
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4

5
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6
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 166

Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • wat het verschil is tussen kennen en kunnen en tussen liggen en leggen.

Welk woord past op de open plek in de zin? 
Kies uit de woorden die erboven staan. 
Schrijf het nummer van de zin en het woord op.

1 gelegd – legt – leg
 a Ik … de kwasten op de tafel.
 b Heb jij de kwasten op de tafel …?
 c Waarom … hij de kwasten op de tafel?

2 gelegen – ligt – liggen
 a De kwast … op de tafel.
 b Waarom … deze kwasten op de tafel?
 c De kwasten hebben de hele dag op de tafel …

Lastige werkwoorden: kennen/kunnen en liggen/leggen
Sommige werkwoorden worden vaak door elkaar gehaald of 
fout gebruikt. Het gaat om de werkwoorden kennen/kunnen 
en liggen/leggen. Deze woorden lijken op elkaar, maar er is een 
belangrijk verschil in betekenis.

•  Kennen heeft te maken met iets weten of geleerd hebben. 
Iemand kennen betekent ook dat je weet wie een persoon is.

Ik ken alle verkeersregels. 
Ik ken de burgemeester niet goed. 

• Kunnen betekent in staat zijn om iets te doen. 

Ik kan die som maken. 

• Liggen heeft te maken met niet bewegen, met rust. 

Mijn telefoon ligt in de la.

• Leggen heeft te maken met iets doen, met actie. 

Ik leg mijn tekening op de kast.

Uitleg

A Schrijf de zinnen over en vul kennen of kunnen in.

 1 Wij … juf Judith nog niet zo lang.
 2 Wij … nog geen rap over haar schrijven.
 3 … jouw ouders meehelpen de rap te schrijven?
 4 Zij … juf Judith nog van vroeger.

1

2
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 1 67

B Schrijf de zinnen over en vul leggen of liggen in.

 1 Opa en oma … mijn zusjes in bed.
 2 Ze … al lekker te slapen als ik naar bed ga.
 3 Wij … extra dekens over hen heen.
 4 De dekens … scheef op het bed.

Kies het juiste woord. Schrijf het nummer van de zin en het woord op.

1 Ik lig / leg in mijn bed te dromen.
2 Over mooie straten en pleinen, je kent / kunt ze vast wel.
3 Nu weet ik hoe wij onze buurt mooier kennen / kunnen maken!
4 We liggen / leggen gewoon overal spuitbussen verf neer.
5 Wij kennen / kunnen genoeg kinderen die graffiti kunnen maken. 
6 Als het mag van de wijkraad, ken / kan onze buurt geweldig worden!

Het voltooid deelwoord van liggen is gelegen. Het voltooid 
deelwoord van leggen is gelegd. Welk woord past in de zin? 
Schrijf het nummer van de zin en gelegen of gelegd op.

1 Waarom heb jij de spuitbussen in de schuur …?
2 Ik heb uren op de bank … en muziek geluisterd.
3 We hebben naar raps geluisterd en in de zon …
4 Mijn vader heeft de kwasten op de kast …

A  Maak met het woord kritisch twee zinnen: één zin 
met kennen en één zin met kunnen. 

B  Maak met het woord tekst twee zinnen: één zin met 
leggen en één zin met liggen. 

Probeer zinnen te maken met en zonder een lijdend 
voorwerp met de werkwoorden kennen, kunnen, leggen 
en liggen. 
Beantwoord dan de vragen.

1  Bij welke werkwoorden moet altijd een lv staan om een goede 
zin te maken?

2  Bij welk werkwoord kan een lv staan om een goede zin te maken?
3  Bij welk werkwoord kan nooit een lv staan om een goede zin te 

maken?

Volgende les Je oefent verder met het verschil tussen leggen en liggen en tussen 
kennen en kunnen. 
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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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • hoe je duidelijk en begrijpelijk praat.

Bekijk de foto en beantwoord de vragen.

1  De foto is een shot van een filmpje uit het Jeugdjournaal. 
Wat zou het nieuws zijn?

2  Welk instrument zou jij het liefst bespelen? Waarom?

 

Verstaanbaar en begrijpelijk praten
Als je een presentatie geeft of iemand uitleg geeft, moet je 
verstaanbaar en begrijpelijk praten. 

Zo praat je verstaanbaar:
• volume: spreek luid genoeg;
• articulatie: spreek ieder woord in een zin goed uit;
•  spreekpauze: neem na iedere zin een kleine seconde pauze 

voordat je verdergaat.

Zo praat je begrijpelijk:
• leg nadruk op belangrijke woorden;
•  maak niet te lange zinnen;
•  gebruik geen moeilijke woorden die je luisteraars misschien 

niet kennen.

Uitleg

Bekijk het fragment en beantwoord de vragen. 
Let tijdens het luisteren vooral op hoe de nieuwslezeres spreekt.

1  Vind je dat de nieuwslezeres duidelijk spreekt? Leg je antwoord uit.
2  Schrijf drie dingen uit de uitleg op die de nieuwslezeres goed doet.

1

2
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A  Lees eerst de vragen. Bekijk dan het fragment nog een keer. 
Je gaat het fragment straks navertellen. 
Beantwoord de vragen.

 1 Waarover gaat het fragment?
 2 Wie mogen de piano’s bespelen?
 3 Hoe zien de piano’s eruit?
 4 Schrijf twee landen op waar het project al eerder was.
 5 Wat wil de kunstenaar met het project bereiken?
 6 Wat vinden de inwoners van New York van het project?
 7 Wat gebeurt er na het project met de piano’s?

B  Onderstreep bij A de woorden die je belangrijk vindt en waar 
je dus extra nadruk op wilt leggen.

A  Vertel het fragment in je eigen woorden na aan je maatje. 
Gebruik je antwoorden van opdracht 3. Doe het zo:

 • Spreek luid genoeg.
 • Spreek ieder woord in de zin goed uit.
 •  Neem na iedere zin een kleine seconde pauze voordat je 

verdergaat.
 • Leg nadruk op belangrijke woorden.
 • Maak niet te lange zinnen.
 • Gebruik niet te moeilijke woorden.

B Wissel van rol als je klaar bent.

A Bespreek met je maatje hoe het ging. Schrijf ja of nee op.

 1 Ik sprak luid genoeg.  ja / nee

 2 Ik sprak ieder woord in de zinnen goed uit.  ja / nee

 3 Ik nam na iedere zin een kleine seconde pauze.  ja / nee

 4 Ik legde nadruk op belangrijke woorden.  ja / nee

 5 Ik maakte niet te lange zinnen.  ja / nee

 6 Ik gebruikte niet te moeilijke woorden.  ja / nee

B Wat zou je de volgende keer beter kunnen doen?

Volgende les Je leert hoe je je mening kunt geven over een boek. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

4

5
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De Berlijnse Muur

In Berlijn stond lange tijd, van 1961 tot 1989, een 
muur dwars door de stad. Je kon niet zomaar van 
de ene kant van de stad naar de andere. Dat kwam 
omdat het westelijk deel bij West-Duitsland hoorde 
en het oostelijk deel bij Oost-Duitsland. 
Na de Tweede Wereldoorlog was Duitsland namelijk 
opgesplitst in twee verschillende landen. In West-
Duitsland had je het kapitalisme. Dat betekent dat 
alle bedrijven en fabrieken eigendom waren van 
enkele mensen en niet van de overheid. In Oost-
Duitsland waren de bedrijven wel van de overheid, 
dus van iedereen. Dat noem je communisme. 
Oost-Duitsland was voor veel mensen geen fijn 
land om in te leven. De regering voerde een wanbeleid; 
er ging veel mis. Vaak was er zelfs niet genoeg eten te 
koop in de winkels. Dan stonden er lange rijen voor de 
winkels. Als de winkels nieuwe voorraad kregen, drong 
iedereen naar voren. Dat leidde tot wanorde. 
De regering was ook slecht voor de bevolking. Ze 
pleegde wandaden. Er waren bijvoorbeeld vervolgingen: 
mensen werden in de gaten gehouden en opgepakt, 
vaak zonder goede reden. Angst overheerste; een groot 
deel van de mensen was bang om gevangengenomen 
te worden. Veel mensen wilden daarom weg uit Oost-
Duitsland, ze wilden deze narigheid ontvluchten. Maar 
omdat de grenzen extreem streng werden bewaakt, was 
het erg moeilijk om te vluchten. 

Op 9 november 1989 gebeurde er iets heel bijzonders 
in Berlijn. De mensen hadden zo genoeg van het leven 
in Oost-Duitsland, dat ze massaal in opstand kwamen. 
Ze braken de muur af. Dat was een revolutionaire 
gebeurtenis! Door de opstand kwam er namelijk een 
einde aan het communisme en de nieuwe regering 
hervormde de maatschappij. Zo maakten ze het leven 
voor de mensen beter. West- en Oost-Duitsland 
hernieuwden hun samenwerking en in 1990 werd 
Duitsland weer één land. Dat werd gevierd met een 
groot feest. 
Bijna elk jaar wordt deze gebeurtenis herdacht. Vaak zijn 
er dan plechtigheden en feesten om weer even terug te 
denken aan wat er op 9 november 1989 gebeurde.
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 2 71

Themawoorden 
en schoolwoorden

het communisme
Systeem in een maatschappij waarbij goederen, fabrieken 
enzovoort van de staat zijn en niet van individuele mensen.

herdenken
Iets of iemand weer in je gedachten brengen, 
vaak tijdens een plechtigheid.

hernieuwen
Iets weer nieuwe kracht geven, iets weer nieuw maken.

hervormen
Iets veranderen om het te verbeteren.

het kapitalisme
Systeem in een maatschappij waarbij goederen, fabrieken 
enzovoort eigendom zijn van individuen en niet van de overheid.

ontvluchten
Ergens van wegvluchten.

overheersen
De meeste macht hebben, het sterkst zijn.

revolutionair
Zo bijzonder en nieuw dat iets er helemaal en snel door verandert.

de vervolging
Het achternazitten van mensen om ze kwaad te doen of gevangen 
te nemen.

het wanbeleid
Slechte manier van leidinggeven.

de wandaad
Iets slechts doen, slechte daad.

de wanorde
Onrustige toestand, chaos. 
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Les9
Je leert  • woorden bij het thema geschiedenisverhalen.

 • wat de voorvoegsels wan- en her- betekenen.

Bekijk de woordenlijst op bladzijde 71. 
Neem het schema over en vul de juiste woorden uit de lijst in.

Woorden die beginnen met her- Woorden die beginnen met wan-

Voorvoegsels her- en wan-
Als je het voorvoegsel her- voor een woord zet, betekent dat 
nog een keer of opnieuw: 

lezen – herlezen = opnieuw lezen

Als je het voorvoegsel wan- voor een woord zet, betekent dat 
geen of slecht:

smaak – wansmaak = slechte smaak

Uitleg

A Lees de tekst op bladzijde 70.

B  Schrijf het onderstreepte woord op en zet de betekenis 
erachter. De rest van de zin helpt je om die te vinden. 
Let op de voorvoegsels.

 1  De regering van Oost-Duitsland voerde een wanbeleid, er 
werd slecht leidinggegeven.

 2  Daardoor was er veel niet goed geregeld en heerste er 
wanorde.

 3  Vanwege de wandaden van de regering leefden veel 
mensen in angst. De daden van de regering waren echt 
verschrikkelijk.

 4  De nieuwe regering hervormde de maatschappij, zodat het 
leven van de mensen verbeterde. Er veranderde dus veel.

 5  Oost- en West-Duitsland hernieuwden hun samenwerking. 
Ze gingen weer samenwerken en maakten zelfs weer één 
land: Duitsland.

 6  Veel Duitsers denken nog vaak terug aan de val van de muur. 
Zij herdenken deze gebeurtenis nog elk jaar.

1

2
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Schrijf het onderstreepte woord over. Zet het deel van de zin 
waaruit de betekenis blijkt erachter. Doe het zo:

De maatschappij werd hervormd. De overheid veranderde dingen 
om het leven te verbeteren.

1  Na 1989 was er geen communisme meer in Europa. In geen enkel 
land waren alle bedrijven nog van de staat. 

2  Elk land koos voor het kapitalisme: iedereen kon een eigen bedrijf beginnen. 
3  Niemand werd meer zonder reden vervolgd. Je werd alleen 

achternagezeten en opgepakt als je echt iets had misdaan. 
4  Een optimistisch gevoel overheerste: het gevoel dat het beter 

zou gaan was het sterkst.
5  De val van de Berlijnse Muur was dus echt een revolutionaire 

gebeurtenis. Dat was zo bijzonder dat alles anders werd. 
6  Veel mensen die de communistische landen waren ontvlucht, gingen 

terug naar hun land. Ze waren weggevlucht, maar keerden weer terug.

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

herdenken – ontvluchtten – wandaden – vervolgingen

1  In het verleden kregen veel mensen te maken met … Denk 
bijvoorbeeld aan de miljoenen Joden die in de Tweede Wereldoorlog 
door de nazi’s zijn opgepakt en vermoord. Dat begon in Duitsland.

2  Veel Joden … Duitsland toen en verhuisden naar Nederland.
3  Toen de nazi’s ook in Nederland aan de macht kwamen, begonnen 

ook hier de … tegen de Joden. Ze waren hier niet meer veilig.
4 Elk jaar op 4 mei … we alle slachtoffers van deze oorlog.

Maak bij twee woorden uit opdracht 4 een tekening waaruit de 
betekenis blijkt. Schrijf kort op wat je op de tekeningen ziet.

Schrijf drie nieuwe woorden op met het voorvoegsel her- en 
drie met wan-. Schrijf de betekenis erachter. 
Gebruik een woordenboek als je er zelf geen drie kunt verzinnen. 

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema geschiedenisverhalen 
en met de betekenis van de voorvoegsels -her en -wan.
Je werkt dan in het Werkboek.

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

3

◊hÇeflñrŸºÓv‰o§rŸºÓmÏ‡dŸ – ÓvÉeflñrÏ‡aŸºÓnÏ‡dÇeflñrÏ‡dÇefl d¶iŸºÓnÏ‡gœeflºÓnŸ o§mŸ ◊hÇeÀtfl ◊lÇeflºÓvÉeflºÓnŸ ¿tÑeflhÇefl rŸ v orŸ mÏ dŸ v efl rÏ aŸ nÏ dÇefl rÏ dÇefl d¶iŸ nÏ gœefl nŸ omŸ hÇeÀtfl lÇefl v efl nŸ tÑefl
ÓvÉeflñrŸºıbÉeÀtÑeflñrÇeflºÓnŸv efl rŸ b eÀtÑefl rÇefl nŸ

4

5
6
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes 11
Je leert  • een tekst of verhaal met een opbouw schrijven.

Lees de tekst en bekijk het plaatje. Beantwoord de vragen.

Lodewijk Napoleon

1  Misschien heb je wel eens van Napoleon 
Bonaparte gehoord? Hij was een Franse 
generaal. Maar ken je ook zijn broer, 
Lodewijk Napoleon? Hij werd in 1806 
koning van ons land. 

2  De Nederlanders hadden niet veel vertrouwen 
in Lodewijk Napoleon, maar hij viel best mee. Hij was aardig 
voor de mensen en probeerde onze taal te leren. Toen hij de 
Nederlanders wilde vertellen dat hij hun koning was, zei hij 
per ongeluk: ‘Iek ben konijn van Olland!!’ 

3   Zijn broer vond Lodewijk Napoleon veel te aardig voor de 
Nederlanders en daarom moest hij in 1810 weg.

1 Over wie gaat de tekst? 
2 In welk deel van de tekst staat dat?
3 Hoe loopt het met hem af? 
4 In welk deel van de tekst staat dat?

Opbouw van een tekst
Als je een tekst schrijft, moet je eerst nadenken over de 
opbouw van de tekst. 
Dat kun je doen door vragen te stellen en antwoorden te 
bedenken.

•  In de inleiding beantwoord je de vragen: over wie gaat het 
verhaal, waar speelt het zich af en wanneer speelt het zich af? 

•  In het middenstuk beantwoord je de vraag: welke dingen 
gebeuren er?

• In het slot rond je het verhaal af.

Uitleg

Lees de tekst van opdracht 1 nog een keer.

1 Schrijf de antwoorden op de wie-, waar- en wanneer-vraag op.
2 In welk deel van de tekst worden die vragen beantwoord?

1

2
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Lees eerst de hele opdracht door en maak dan de vragen. 
Schrijf de letters van de zinnen op.

1 Welke zin hoort nog bij de inleiding?
2 Welke zin vormt het slot van de tekst?
3  De andere zinnen vormen het middenstuk. 

Zet nu alle zinnen in een goede volgorde.

Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke student. In de 19e eeuw 
mochten meisjes niet studeren aan de universiteit. 
a  De minister gaf toestemming en Aletta ging voor dokter 

studeren.
b  Alettta wilde in 1871 wel gaan studeren in Groningen. 
c  Het is dus te danken aan een meisje van zeventien dat in 

1871 de universiteiten in Nederland voor meisjes werden 
opengesteld.

d In 1878 slaagde ze voor haar artsexamen.
e  Ze schreef een brief aan Thorbecke, de eerste minister, met het 

verzoek om te worden toegelaten tot de ‘academische lessen’. 
f Zo werd ze de eerste vrouwelijke dokter in Nederland. 

Lees de tekst. Bedenk wat Martinus Meijer heeft beleefd tijdens 
een dag van de opstand. Schrijf het middenstuk van de tekst. 
Gebruik maximaal acht zinnen.

In de 16e eeuw waren de Spanjaarden de baas in ons land. Zij 
vonden dat iedereen rooms-katholiek moest zijn. Veel mensen 
waren het daar niet mee eens en in 1566 brak een opstand uit, 
waarbij rooms-katholieke kerken vernield werden. Een van de 
opstandelingen was Martinus Meijer.

Kies een van deze zinnen. Schrijf een kort verhaaltje van 
maximaal tien zinnen waarin de zin voorkomt. Schrijf een 
inleiding, middenstuk en slot.

1 Daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord.
2 Plotseling hoorden we overal ontploffingen.

Volgende les Je oefent verder met het schrijven van een tekst of een verhaal 
met een opbouw.
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 spannend verhaal vertelt.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Charlie legde zijn oor op de rails. Die trilden al een klein 
beetje. Charlies hart bonsde in zijn keel. Zou hij vandaag 
dan eindelijk voor het eerst een trein zien? De trillingen 
van de rails werden sterker.

Plotseling sprong Charlie op … 

1 Vind je het fragment spannend? Leg je antwoord uit.
2  Bedenk een vervolg van drie zinnen. 

Schrijf het zo spannend mogelijk op.

Spannend verhaal
Een verhaal is spannend als je heel graag wilt weten 
hoe het afloopt. 

Zo vertel je een spannend verhaal:
•  Je begint met iets waarmee je de luisteraars nieuwsgierig 

maakt. 

Ik lag al lang in bed. Het was stikdonker. Opeens hoorde 
ik hard gekrab aan de deur.

•  Bouw de spanning verder op en vertel niet meteen wat er 
aan de hand is. 

Ik werd erg bang, ik dacht dat het misschien wel … 
was, of …

•  Helemaal aan het eind geef je pas de oplossing: het slot.
•  Vertel het verhaal langzaam en geheimzinnig. 
•  Laat op spannende momenten een korte stilte vallen.

Uitleg

Luister naar het fragment en beantwoord de vragen.

1 Vind je het een spannend verhaal? Leg je antwoord uit.
2 Schrijf drie dingen uit de uitleg op die de verteller goed doet.

1

2
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A  In het verhaal over Jara ging de roversbende naar een ander 
dorp. Bedenk wat daar gebeurde. Beantwoord de vragen.

 1 Wie maakt het verhaal mee?
 2 Waar is hij/zij als het verhaal begint?
 3 Hoe begint het verhaal?
 4 Wat maakt de hoofdpersoon mee?
 5 Hoe eindigt het verhaal?

B  Bedenk een kort spannend verhaal. Gebruik de antwoorden van opdracht A. 
 Doe het zo:

 • Bedenk een spannend begin.
 • Bouw de spanning steeds verder op.
 • Bedenk een verrassend of spannend slot.
 • Schrijf het verhaal in losse woorden op een spiekbriefje.
 • Vertel het verhaal in je hoofd of heel zachtjes aan jezelf. 
 • Verbeter je spiekbriefje tot je het verhaal goed kunt vertellen.

A Vertel je verhaal aan je maatje. 
 Doe het zo:

 • Vertel het verhaal uit je hoofd. Gebruik je spiekbriefje. 
 •  Bouw de spanning op. Begin met iets waarvan iedereen wil weten hoe 

het afloopt en maak het steeds spannender tot aan het slot.
 • Vertel het verhaal langzaam en geheimzinnig.
 • Laat op spannende momenten stiltes vallen.

B Wissel van rol: luister nu naar het verhaal van je maatje.

A Bespreek met je maatje hoe het ging. Schrijf ja of nee op.

 1 Ik heb het verhaal uit mijn hoofd verteld.  ja / nee

 2 Ik heb de spanning in het verhaal opgebouwd.  ja / nee

 3 Mijn verhaal had een spannend of verrassend slot.  ja / nee

 4 Ik heb het verhaal langzaam en geheimzinnig verteld.  ja / nee

 5 Ik heb op spannende momenten stiltes laten vallen.  ja / nee

B Wat zou je de volgende keer beter kunnen doen?

Volgende les Je herhaalt het benoemen van woordsoorten en de voltooide 
en onvoltooide tijd. 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  • hoe de Nederlandse taal verandert.

Bekijk de tekening en lees wat de man zegt. 
Het is een liefdesgedicht en de oudste Nederlandse tekst. 
Gebruik de woordenlijst en beantwoord de vragen.

Woordenlijst
1 olla = alle 
2 hagunnan = begonnen
3 hinase = behalve
4 hic = ik
5 enda = en
6 thu = jij
7 unbidan = wachten

1 Waarover gaat de tekst? 
2 Uit welke tijd komt de tekst, denk je? Waarom denk je dat?

Taal verandert
De Nederlandse taal is niet altijd geweest zoals wij hem nu 
spreken en schrijven. Taal verandert:

• De spelling van woorden verandert. 

mensch (mens)
boeck (boek)

• Woorden verdwijnen en er komen woorden bij.

Oud: leringe (studie), schier (vlug)
Nieuw in de laatste vijftig jaar: computer, dvd-speler

Uitleg

Bekijk de tekening nog een keer en beantwoord de vragen.

1 Schrijf twee woorden op die wij niet meer gebruiken.
2  Schrijf drie woorden op die wij nu anders spellen. 

Schrijf het woord in onze spelling erachter. 

Deze woorden komen uit een woordenboek uit 1864. 
Hoe spellen we ze nu? Schrijf ze in de goede spelling op.

vacantie  lagchen  visch  guitar  hardloopen

1
Hebban olla vogala nestas 
hagunnan hinase hic enda 
thu, wat unbidan we nu?

2

3
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Er bestaat ook een woordenboek met woorden die verdwenen 
zijn. Wat betekenen de onderstreepte ‘verdwenen’ woorden? 
Lees de zin goed, dan vind je het antwoord. 
Kies uit:

duizelig – foppen – kwaadheid – luieren – gekust – misselijk – slingeren

1  De automobilist had te veel gedronken. 
De auto lillebeende over de weg.

2  Als je heel lang in de rondte draait, word je wervelziek.
3  Ik heb te veel drop gegeten. De zak is leeg en ik voel me kwips.
4  Mijn zus kwam alweer te laat thuis. De hersenwoede van mijn 

vader was enorm.
5  Waarom lig jij de hele dag op de bank te knuren?
6  Nance vindt het leuk om haar kleine broertje te droelen. 

Ze verzint elke dag een ander geintje.
7  In die film wordt heel veel gesmoddermuild. 

Hij gaat over een verliefd stel.

Veel nieuwe woorden hebben met de ontwikkeling van de 
techniek te maken. Wanneer zijn deze woorden in het Nederlands 
terechtgekomen, denk je? Neem de rijtjes over en maak ze af. 
Kies uit:

pinpas – iPad – stofzuiger – bioscoop – airbag – laptop – auto – 
elektriciteit – telefoon – mobieltje

Recent Minder recent

twitteren vliegtuig

Lees de tekst. Zo zag een tekst er in de middeleeuwen 
ongeveer uit. Vertaal de tekst in modern Nederlands.

Twee boeren hadden een twisprake. De enen boer segde dat 
den andere sien wif niet goed behandelde. Hie hebban geshien 
dat de mensch haer aan het slaen ware. Maer de mensch segde 
dat hie sien wif noch nimmer geslaen hadde ende dat hie haer 
altijt seer lif heben sal.

Volgende les Je oefent verder met veranderingen in de Nederlandse taal. 
Je werkt dan in het Werkboek.

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

4

5

6
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 7.

Vul de juiste vorm in van het woord dat tussen haakjes staat. 
Doe het zo:

Ga eens aan de kant, je   me bij het schilderen! (hinder)

1 Ik wil ook graag een … kunstwerk maken. (spektakel)
2 Dan zal iedereen mijn mooie kunstwerk … (lof)
3 Behalve misschien Tim, hij is altijd zo … . (kritiek)
4 Soms maakt hij zelfs akelige, … grapjes. (cynisme)

Welke betekenis hoort bij het woord? 
Schrijf het nummer en de letter op.

1 wanbeleid
2 wanorde 
3 wandaad 
4 herdenken 
5 hernieuwen 
6 hervormen

a iets weer in je gedachten brengen
b slechte daad 
c slechte manier van leidinggeven 
d iets veranderen om het te verbeteren 
e onrustige toestand 
f iets weer nieuw maken

 Horen de zinnen in de inleiding, het middenstuk of het 
slot van een verhaal?

1 Daar kwamen de leeuwen de arena ingelopen.
2 Marcus vocht voor wat hij waard was.
3 Marcus was een Romeinse gladiator.
4  Dat liep maar net goed af, hoe zal het een volgende keer gaan?
5 Vandaag moest hij weer aantreden voor een gevecht.

Lees de rap en zoek:

1 twee voorbeelden van eindrijm;
2 twee voorbeelden van binnenrijm;
3 een voorbeeld van rijm aan het begin van de regel.

Rijk

Als ik rijk was, zou ik vrij zijn.
Lekker niks doen, genieten van de poen.
Beetje kijken naar de maneschijn.
Met de fiets op weg naar niets.
Vrij als een vogel in de lucht.
Jij mag wel mee op deze vlucht.

1
 ◊h i d t

2

3

4
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 4 81

A Vul kennen of kunnen in.

 1 Wij … nog wel mensen die goed kunnen schilderen.
 2 Weten jullie zeker dat zij dat …, een muurschildering maken?
 3 Ja, … jullie Maart en Mieke dan niet?
 4 Jawel, maar … jullie die muurschildering zelf niet maken?

B Vul leggen of liggen in.

 1 Mogen wij onze speer in jullie hut …?
 2 Ja hoor. Daar … alle speren in de hoek.
 3 … de speren daar veilig?
 4  Dat weet ik niet, maar waar zouden we ze anders neer moeten …?

Neem het schema over. Vul de woorden in. Kies uit:

rustier (boer)  gsm (mobiele telefoon)  televisie

schier (vlug)  abuseren (vergissen)  spelcomputer

Oud woord Nieuw woord

A  Lees de tekst. Vertel de tekst zo duidelijk mogelijk na 
aan je maatje. Doe het zo:

 • Spreek alle woorden goed uit en spreek luid genoeg.
 • Leg nadruk op belangrijke woorden.
 • Gebruik geen te moeilijke woorden of te lange zinnen.

Nieuwe straatkunst op het Schindlerplein
De burgemeester heeft twee nieuwe kunstwerken onthuld 
op het Schindlerplein. Het gaat om een beeld van de jonge 
kunstenaar Ticho van Dam (12) en een muurschildering van 
Lois Kortenaar (15). De buurtbewoners zijn erg blij met de 
nieuwe straatkunst.

B Bespreek met je maatje hoe het ging. 
 Beantwoord de vragen. 

 1 Vertelde je duidelijk? Geef een voorbeeld.
 2 Wat kun je een volgende keer nog beter doen?

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

5

6

7
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 482

Verrijking
Les20

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

Maak een zin die begint met het eerste woord en eindigt met het 
tweede. Je mag een andere vorm van een werkwoord gebruiken 
en zelfstandige naamwoorden mogen ook meervoud zijn. 
Doe het zo:

de wandaad – wanorde

1 de vervolging – ontvluchten
2 het communisme – overheersen

Schrijf een korte rap met het woord. De rap moet duidelijk 
maken wat het woord betekent. Doe het zo:

expressief

1 cynisch
2 revolutionair

Bekijk het plaatje. Bedenk een spannend verhaal over kinderen in 
de tijd van jagers en verzamelaars. Verzin eerst de antwoorden op 
de vragen. Schrijf daarmee een kort verhaal. 

1 Waar speelt het verhaal zich af? 
2 Wanneer speelt het verhaal zich af?
3 Wie beleeft het verhaal?
4  Wat gebeurt er allemaal? 

Bedenk twee gebeurtenissen.
5 Hoe loopt het verhaal af?

1

D±efl Ów‰aŸºÓnÏ‡dÏ‡aÏ‡dÇeflºÓnŸ Óv‰aŸºÓnŸ dÇefl ÛrÇeÌ‡gœeflñr¶iŸºÓnÏ‡g› ◊lÇe®iÏ‡dÏ‡dÇeflºÓnŸ ¿tÌ‡o«tfl pŸñrÏ‡o«tÑe®s¡tÑeflºÓnŸD±efl w aŸ nÏ dÏ aÏ dÇefl nŸ v aŸ nŸ dÇefl rÇeÌ gœefl r¶iŸ nÏ g› lÇe®iÏ dÏ dÇefl nŸ tÌ o tfl pŸ rÏ o tÑe®s¡tÑefl nŸ
ÅeflºÓnŸ Ów‰aŸºÓnÏ‡o§rÏ‡dÇefl.efl nŸ w aŸ nÏ orÏ dÇefl.

2

DÄa»tfl ◊k¶uŸºÓn¶s¡tflºÓwÉeflñrŸºıkŸ ¿tÌ‡o•o§n»tfl ÓvÉeÑeflºılŸ gœeflºÓv‰o£eflºılŸ.DÄa»tfl k¶uŸ n¶s¡tfl w efl rŸ kŸ tÌ oon»tfl v eÑefl lŸ gœefl v o efl lŸ.
HÇeÀtfl i¶s ◊hÇeÑeflºılŸ ÅeflºÓx®pŸñrÇe®sπsπiÇeflºıf≠, pŸñrÇeÌ‡c®iÇe®s Ów‰a»tfl iŸºıkŸ ◊bÉeÌ‡dÏ‡o£eflºılŸ.HÇeÀtfl i¶s hÇeÑefl lŸ efl x®pŸ rÇe®sπsπiÇefl f, pŸ rÇeÌ c®iÇe®s w a»tfl iŸ kŸ b eÌ dÏ o efl lŸ.

gœ

3
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Groep 8 – Thema 7 Mooi! – Week 4 83

A  Maak met elk woord twee zinnen: één zin met kennen en één 
zin met kunnen. 

 1 mijn beste vriend
 2 kritisch

B  Maak met elk woord twee zinnen: één zin met leggen en één 
zin met liggen.

 1 mijn sleutels
 2 het beeld

C Onderstreep in elke zin van A en B het lijdend voorwerp. 
  In welke zin of zinnen staat geen lijdend voorwerp? 

Waarom niet?

A Neem het schema over en vul de woorden in. 
 Kies uit:

 

oeck  buik  schande  vrientscap

scande  vriendschap  ook  buick

 

Oude spelling Nieuwe spelling

B Welke spelling vind jij makkelijker? 
 Leg je antwoord uit.

C  Wat zou jij aan de spelling van het Nederlands willen 
veranderen, zodat deze makkelijker wordt?

A  Vertel je verhaal van opdracht 3 aan je maatje. 
Vertel het zo spannend mogelijk. 
Doe het zo:

 • Bouw het verhaal op en vertel pas aan het eind de oplossing. 
 • Vertel het verhaal langzaam en geheimzinnig. 
 • Laat op spannende momenten een korte stilte vallen.

B Bespreek met je maatje hoe het ging.

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

4

5

6
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