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taal verkennen | thema 6 | les 2

44

thema 6

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op. Schrijf het hele werkwoord op 
en de ik-vorm erachter.

1 Boven de muur fonkelt de Avondster.

 Doe het zo: ¡ fonkelt – fonkelen  fonkel
2 De computer pruttelt.
3 Ik hoorde van de beren in Berlijn.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 a Schrijf het werkwoord van elke zin op.

 Doe het zo: ¡ slenteren

b  Heeft het werkwoord dezelfde vorm als 
het hele werkwoord? Omcirkel het.
Is het de ik-vorm? Onderstreep het.

 Doe het zo: ¡ slenteren

 Van: Jeroen Bosch <jeroenbosch@vrienden.net> 

 Aan: Meis de Groot <meisdegroot@aarde.nl>

 Onderwerp: Berlijn

 Hey Meis,
1 We slenteren de halve dag door de stad.
2 Ik luister naar de geschiedenis van Berlijn.
3 Mijn ouders vertellen veel over de muur.
4 We zoeken er overal naar.
5 Hier en daar vinden we een stukje muur.
6 Ik doe zo’n stukje in de bijlage. ;-)

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de ik-vorm van een 
werkwoord is.

Dit moet je weten
De ik-vorm van een werkwoord:
je neemt het hele werkwoord en 
haalt er -en van af.

hele werkwoord  ik-vorm
fietsen − en  fiets
liggen − en  lig
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taal verkennen | thema 6 | les 4

46

thema 6

Eerst proberen
Verander het onderwerp van de zin. Gebruik het woord 
tussen haakjes. Schrijf de nieuwe zin op.

1 Ik schrijf gedichten. (Wij)

 Doe het zo: ¡ Wij schrijven gedichten.
2 Thomas staart naar het papier. (Ik)
3 De kinderen lopen de klas in. (Thomas)

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf van elke zin eerst het onderwerp en dan het werkwoord op.

Doe het zo: ¡ Ik, logeer

les 4

week 1

 Van: Phil 

 Aan: Julian

 Betreft: mijn opa

 Hoi Julian,
1 Ik logeer graag bij mijn opa.
2 Wij zijn echt goede vrienden.
3 Jij vindt dat misschien raar.
4 Wij knutselen altijd samen.
5 Hij maakt de mooiste dingen.
6 Doen jullie dat ook?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp en het 
werkwoord bij elkaar horen.

Dit moet je weten
Als het onderwerp verandert van 
enkelvoud in meervoud of andersom, 
verandert één werkwoord ook.

Ik speel graag op de computer.
Wij spelen graag op de computer.
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taal verkennen | thema 6 | les 7

52

thema 6

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het bijvoeglijk naamwoord op.
Onderstreep het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.

1 Hij schrijft een mooi gedicht over een houten hart.

 Doe het zo: ¡ mooi, houten
2 Hij stopt het papieren gedicht in haar katoenen jas.
3 In die jaszak zit ook een grijze, metalen fietssleutel.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord op.

1 Verliefd zijn, is net als een wollen trui: 
 het kriebelt zo lekker op je lijf.

 Doe het zo: ¡ wollen
2 Gelukkig zijn, is net als een diamanten ring: 
 het is heel veel waard.
3 Boos zijn, is net als een papieren vliegtuig, 
 het is zo weggevlogen.
4 Verdrietig zijn, is net als een stenen muur, 
 het brokkelt langzaam af.
5 Liefde is net als een paar rubberen laarzen: 
 lekker soepel.
6 Vriendschap is net als een stalen balk, ’t kan 
 heel lang mee.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoorden zijn.
 
Dit moet je weten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
zegt van welke stof het zelfstandig 
naamwoord gemaakt is.
Bijvoorbeeld van hout, zilver, papier, 
katoen, steen, ijzer of van staal.
Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
eindigt meestal op -en.

De gouden koets van de koningin.
De ijzeren haak hangt aan de muur.
Het stalen kozijn roest niet.
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taal verkennen | thema 6 | les 9

54

thema 6

Eerst proberen
Schrijf op hoe het gekleurde woord is gebruikt.
Is dat letterlijk of figuurlijk?

1 Die koekjes smaken erg zoet.

 Doe het zo: ¡ letterlijk
2 Mijn zusje is erg zoet.
3 Hij trok een zuur gezicht.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In welke zin is het gekleurde woord 
 figuurlijk gebruikt?

1 a Wat twinkelt die ster mooi.
b Fatima is de ster van de avond.

  Doe het zo: ¡ b
2 a Mijn moeder was blij, ze liep helemaal te stralen.

b Het is heet in de stralen van de zon.
3 a Die man heeft een dikke buik.

b Mijn broertje huilde dikke tranen.
4 a Mijn maag knort van de honger.

b Het varken knort.
5 a Zij dragen allebei een gouden ring.

b Dit is een dag met een gouden randje.
6 a Hans loopt naar school.

b Mijn neus loopt.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen letterlijk en 
figuurlijk taalgebruik.

Dit moet je weten
Letterlijk betekent dat je met woorden 
precies zegt wat je bedoelt.
Figuurlijk betekent dat je met woorden 
iets anders bedoelt dan je letterlijk zegt.

letterlijk  Een zware tas 
is een tas die 
veel weegt.

figuurlijk  Een zware storm 
is een hevige storm.
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