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taal verkennen | thema 7 | les 2

78

thema 7

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de eigennamen op. Denk aan de hoofdletters.

1 De avonturen van ronja spelen zich af in zweden.

 Doe het zo: ¡ Ronja, Zweden
2 astrid lindgren werd geboren in het plaatsje vimmerby.
3 Daar, in de provincie småland, vind je het huis
 van pippi langkous.

Heb je alles goed? Begin bij 

Heb je een fout? Begin bij 

1 Welke eigennamen zie je?
Schrijf die woorden op, met een hoofdletter.

Doe het zo: ¡ Carry Slee

boeken top 5 van Fazenda

 titel schrijver

1 afblijven carry slee
2 dolfje weerwolfje  paul van loon
3 het boek van sabé lydia rood
4 ben jij ook op mij? sanderijn van der doef
5 annetje lie imme dros
6 de gebroeders leeuwenhart astrid lindgren

Leuk lijstje. Denk aan de hoofdletters, de juf

.
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er nog meer eigennamen 
zijn dan eigennamen van mensen.
Je leert dat je die eigennamen ook met 
een hoofdletter schrijft.

Dit moet je weten
Eigennamen zijn:
•  namen van mensen (voornaam en 

achternaam), dieren of dingen.
•  namen van landen, provincies, 

steden, dorpen, straten en rivieren.
De eerste letter van een eigennaam is 
een hoofdletter.

 
Hamza is geboren in Utrecht.
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taal verkennen | thema 7 | les 4

80

thema 7

Eerst proberen
Schrijf het bijwoord van elke zin op.

1 Ik vond het boek geweldig.

 Doe het zo: ¡ geweldig
2 De schrijver heeft het mooie verhaal over 
 Ronja spannend verteld.
3 Goed gedaan, beste mevrouw Lindgren!

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het bijwoord op.
Je vindt het door antwoord te geven op de vraag.

1 Die zure melk smaakt vies.
Hoe smaakt de zure melk?

 Doe het zo: ¡ vies
2 Hij splijt het hout langzaam.

Hoe splijt hij het hout?
3 In een museum moet je zachtjes praten.

Hoe moet je praten in een museum?
4 Ze leest snel het spannende boek uit.

Hoe leest ze het spannende boek uit?
5 Zij ziet er in haar rode jurk leuk uit.

Hoe ziet ze eruit in haar rode jurk?
6 Jij hebt in de taalles hard gewerkt.

Hoe heb jij in de taalles gewerkt?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een bijwoord is.

Dit moet je weten
Een bijwoord zegt iets over het 
werkwoord in de zin.

Mattis roept hard naar zijn dochter.
Het verhaal loopt goed af.
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taal verkennen | thema 7 | les 7

86

thema 7

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op en zet 
de vorm en regel erachter.

1 Cornelis Nep verzamelt van alles.

 Doe het zo: 
 ¡ verzamelt  
  hij-vorm, 
  ik-vorm + t

2 De mensen kijken graag naar zijn nepspullen.
3 Ik stuur hem binnenkort een bosje kunstbloemen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf op in welke vorm het werkwoord staat.

1 Hij bouwt een kunstwerk. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm

 Doe het zo: ¡ b hij-vorm
2 Wij fietsen naar het museum. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
3 In de grote zaal kijken zij naar het kunstvoorwerp. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
4 Ik bouw een kunstwerk na met blokken. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
5 Zij bekijkt de collectie van dichtbij. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm
6 Jullie bladeren door de catalogus. a ik-vorm b hij-vorm c wij-vorm

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de vormen van werkwoorden maakt in de 
tegenwoordige tijd.

Dit moet je weten.
Er zijn regels voor het schrijven van werkwoorden.

onderwerp werkwoord t.t. vorm regel
ik  begin ik-vorm hele werkwoord   –en
hij begint hij-vorm ik-vorm +t
wij beginnen wij-vorm hele werkwoord
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taal verkennen | thema 7 | les 9

88

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de juiste vorm van hebben of zijn op.

1 Cornelis Nep … een museum met kunstvoorwerpen.

 Doe het zo: ¡ heeft
2 Het … een heel grappig museum.
3 Jullie … er ook welkom.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In elke zin staat één vorm van hebben of zijn.
Schrijf die woorden op met het onderwerp erbij.

1 Sem heeft iets gekregen van zijn tante.

 Doe het zo: ¡ Sem heeft
2 Je hebt er misschien nog nooit van gehoord.
3 Het is een letterbak.
4 Letterbakken hebben veel vakjes.
5 Vroeger zijn er letters in bewaard.
6 De vakjes zijn vitrines van Sems museum.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de werkwoorden hebben en zijn 
in de tegenwoordige tijd.

Dit moet je weten
Hebben en zijn zijn onregelmatige 
werkwoorden.
Onregelmatige werkwoorden houden 
zich niet aan de regels.

onderwerp werkwoord t.t. vorm
ik heb / ben  ik-vorm
jij hebt / bent jij-vorm
hij heeft / is  hij-vorm
wij hebben / zijn wij-vorm
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