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Wil jij voor 
me lopen? Loop … !

Probeer… !

Ik wil het graag 
zelf proberen. 

Ik wil dat je
de gps aanzet.

Ik wil dat je 
even hier kijkt.

Ik wil niet dat 
je me uitlacht.Doe …!Kijk …! Lach … !

…

Ik wil 
meedoen! 

80

thema 3

les 2

week 1

Eerst proberen
Maak van de zin een bevelzin.

1 Ik wil dat je hier kijkt.

 Doe het zo: ¡ Kijk hier!
2 Ga je hier linksaf? 
3 Ik wil dat we om het bos heen lopen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak van de zin een bevelzin. Het begin staat er al.

Doe het zo: 1 Kijk hier!

1 2

5

3

64

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een bevelzin is.
Je leert hoe je een bevelzin kunt maken. 

Dit moet je weten
Een bevelzin zegt wat je moet doen. 
Een bevelzin begint met een werkwoord 
en heeft geen wie-deel. 
Een bevelzin eindigt met een uitroepteken. 

vertelzin  bevelzin
Ik wil dat je gaat zitten.  Ga zitten!

vraagzin
Ga je zitten?  Ga zitten!
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82

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het laatste woord van de zin op.
Vergeet de punt, het vraagteken of het uitroepteken niet.

1 Kijk niet zo sip 

 Doe het zo: ¡ sip!
2 We vinden de weg wel terug
3 Wees stil

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de zin op waar een uitroepteken bij hoort.

1 Dat is lekker – Vind jij dat lekker

 Doe het zo: ¡ Dat is lekker!
2 Mama is haar bril weer eens kwijt – Mam, hij ligt hier 
3 Brrr, wat koud – Ik heb het koud
4 Ik ben morgen jarig – Hiep, hiep hoera
5 Nederland is kampioen – Hebben we gewonnen
6 Bruno, koest – De meneer wil dat zijn hond rustig wordt

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je het uitroepteken 
gebruikt.

Dit moet je weten
Je gebruikt een uitroepteken om een 
uitroepzin nadruk te geven. 
Als je iets met nadruk zegt, laat je horen 
dat het belangrijk is.

Uitroepzinnen met een uitroepteken:
• een uitroep Au!
• een bevelzin Kom hier!
• een vertelzin  Ik weet zeker dat hij
 met nadruk  het gedaan heeft! 
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88

thema 3

les 7

week 2

Eerst proberen
Zet de volgende woorden op een trap van vergelijking.

Doe het zo:

1 mooier

2 stil
3 fijnst

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak een trap van vergelijking van de gekleurde woorden.

1 De zweefmolen gaat hoog.

 Doe het zo: ¡ hoog, hoger, hoogst

2 De rij is lang.

6 Het verdriet duurt kort.5 Ik huil hard.4 Mijn knie is blauw.

3 Het zitje draait snel.

 mooist
 mooier
 mooi

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de trappen van vergelijking.

Dit moet je weten
Zo ziet een trap van vergelijking eruit. 

Het nieuws is leuk. 
Dit nieuws is leuker. 
Dit nieuws is het leukst.

 grootst
 groter

 groot
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90

thema 3

Eerst proberen
Maak een trap van vergelijking met deze woorden.

1 weinig 

 Doe het zo: ¡

2 paars
3 zuur

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees goed de beschrijving van de achtbanen. 
 Lees elke zin. Welk woord past op de lege plek?

Achtbaan 1
Lengte: 370 meter
Hoogte: 125 meter
Snelheid: 160 km/uur
Bouwjaar: 1997
Kosten: 20 miljoen

1 Achtbaan 1 is hoger dan achtbaan 2. Achtbaan 3 is het … .

 Doe het zo: ¡ hoogst
2 Achtbaan 3 is …, maar achtbaan 2 is langer.
3 Achtbaan 1 is snel, maar achtbaan 3 is het … .
4 Achtbaan 1 is oud, maar achtbaan 2 is … .
5 Wat is een achtbaan duur! Achtbaan 3 is het … .

week 2

les 9

Achtbaan 2
Lengte: 2210 meter
Hoogte: 33 meter
Snelheid: 103 km/uur 
Bouwjaar: 1979
Kosten: 4 miljoen

Achtbaan 3
Lengte: 950 meter
Hoogte: 139 meter
Snelheid: 206 km/uur
Bouwjaar: 2005
Kosten: 25 miljoen

 minst
 minder
 weinig

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert bijzondere gevallen van de 
trappen van vergelijking.

Dit moet je weten
Er zijn een paar bijzondere trappen 
van vergelijking.

Als het woord op 
een r eindigt, 
komt er een d bij.
 
Soms verandert het 
woord helemaal.

Als een woord eindigt 
op een s, komt er 
alleen een t bij. 

 lekkerst
 lekkerder

 lekker

 best
 beter

 goed

 wijst
 wijzer

 wijs
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