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taal verkennen | thema 5 | les 2

10

thema 5

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp van de zin op.

1 Er kijkt een astronaut door het raam 
 naar binnen.

 Doe het zo: ¡ een astronaut
2 Vanavond vertrekt hij met een raket voor een 
 enkele reis heelal.
3 Wat zullen papa en mama schrikken!

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het onderwerp van de zin op.
Je vindt het als je antwoord geeft op de vraag.

1 Jan Erik kan niet slapen.
 Wie kan niet slapen?
 Doe het zo: ¡ Jan Erik
2 Hij droomt van het heelal.
 Wie droomt van het heelal?
3 Brof neemt hem mee naar verre planeten.
 Wie neemt hem mee naar verre planeten?
4 Samen vertrekken ze in een ruimteschip.
 Wie vertrekken samen in een ruimteschip?
5 Wat zal zijn broer jaloers zijn!
 Wie zal jaloers zijn?
6 Zijn broer zit morgen gewoon in de klas bij juf Manon.
 Wie zit morgen gewoon in de klas bij juf Manon?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het onderwerp van de zin is.

Dit moet je weten
Het onderwerp is het wie-deel van de zin.
Het onderwerp in een zin vertelt wie of 
wat iets doet.

Jan Erik heeft ruzie met papa en mama.
Ze geloven hem niet.
In de tuin staat een raket.
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taal verkennen | thema 5 | les 4

12

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het verwijswoord op. Schrijf ook op naar 
welk woord het verwijst.

1 Jan Erik is vastberaden. Hij kiest voor een 
 enkele reis heelal.

 Doe het zo: ¡ Hij  Jan Erik
2 Lydia Rood houdt van reizen. Als het even kan, 
 trekt ze eropuit.
3 Een kind heeft belangstelling voor sterren.

Het wil meer weten over het heelal.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord op. Schrijf ook op 
 naar welk woord het verwijst.

1 Jan Jacob heeft weinig verbeelding.
Hij gelooft niet in sprookjes.

 Doe het zo: ¡ Hij  Jan Jacob

2  Mama is druk bezig. 
Ze heeft geen tijd voor onzin.

3  Papa maakt altijd grapjes. 
Hij lacht Jan Erik uit.

les 4

week 1

4  Jan Erik is boos. 
Hij zag écht een raket.

5  Buurman Brof vliegt door het heelal. 
Nu is hij ver van huis.

6  Jan Erik stapt in de vensterbank. 
Gaat hij met buurman Brof mee?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je kunt verwijzen naar mensen.

Dit moet je weten
Een verwijswoord wijst naar een woord dat al 
eerder is genoemd.
Een verwijswoord zorgt ervoor dat je niet 
twee keer hetzelfde hoeft te zeggen.

Jan Jacob zet zijn koptelefoon op. 
Hij luistert naar muziek. Hij  Jan Jacob

Mama is bezig. 
Ze heeft geen tijd. Ze  Mama

Het jongetje kijkt naar tv. 
Hij is gek op tekenfilms. Hij  Het jongetje

In de tuin speelt een kind. 
Het trapt tegen een bal. Het  een kind
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taal verkennen | thema 5 | les 7

18

thema 5

les 7

week 2

Eerst proberen
Zet een komma in de zin. Schrijf de hele zin op, 
met de komma.

1 Meneer bent u echt astronaut?

 Doe het zo: 

 ¡ Meneer, bent u echt astronaut?

2 Natuurlijk ben ik echt dat zie je toch wel?
3 Dan moeten ze het zelf maar weten denkt Marlien.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees de zinnen zachtjes hardop. In welke zinnen staat de komma op de goede plaats?
Schrijf de letters achter die zinnen op. Zet de letters achter elkaar, dan krijg je een woord.

1 Professor Tsjin, wat heeft u precies uitgevonden? p
Professor Tsjin wat heeft u, precies uitgevonden? h

 Doe het zo: ¡ p
2 Meneer Verkerk, het is professor Ho. o

Meneer Verkerk het is, professor Ho. e
3 Pardon zou u toch, antwoord kunnen geven? l

Pardon, zou u toch antwoord kunnen geven? e
4 Jazeker, maar wetenschappers werken heel precies. d

Jazeker maar wetenschappers werken, heel precies. a
5 Professor, Ho ik zal beter opletten. a

Professor Ho, ik zal beter opletten. e
6 Fijn meneer, wij ontwikkelen voedsel voor astronauten. r

Fijn meneer wij ontwikkelen, voedsel voor astronauten. s

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een komma schrijft.

Dit moet je weten
Je schrijft een komma:
•  om de lezer te helpen een lange zin 

te begrijpen;
• als je iemand aanspreekt;
•  tussen twee werkwoorden van 

twee zinsdelen.

Ik keek het liefst naar buiten, 
naar de aarde.
André, wat wilde je worden als kind?
Als je ruzie hebt, kun je niet slapen.
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taal verkennen | thema 5 | les 9

20

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het zelfstandig naamwoord op 
met het lidwoord.

1 Ruimtestations draaien om de aarde.

 Doe het zo: ¡ de ruimtestations, de aarde
2 Daar brengen astronauten een lange tijd door.
3 Ze voeren onderzoeken uit, bijvoorbeeld hoe 
 planten groeien in de ruimte.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het zelfstandig naamwoord op met het lidwoord.

1 Het ruimtestation is pas klaar.

 Doe het zo: ¡ Het ruimtestation
2 De astronauten willen er graag heen.
3 Ze vliegen er met een raket naar toe.
4 Dat is een lange reis.
5 Als ze er zijn, zien ze de aarde.
6 Het is een klein stipje!

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert nog meer over het zelfstandig 
naamwoord.

Dit moet je weten
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden 
voor:
•  mensen, dieren en dingen die je kunt 

aanraken;
• dingen die je niet kunt aanraken.

 wel aanraken niet aanraken
 raket liefde
 gordijnen ruzie
 oven lengte
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