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taal verkennen | thema 8 | les 2

112

thema 8

les 2

week 1

Eerst proberen
Maak van het gekleurde woord een vrouwelijke 
persoonsnaam. Schrijf beide woorden op.

1 Een fysiotherapeut weet alles van spieren.

 Doe het zo: ¡ fysiotherapeut – 
  fysiotherapeute

2 Een boer weet alles van de opbrengst van zijn land.
3 Een verkoper weet alles van prijs en kwaliteit.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Maak vier rijtjes. Voor woorden die eindigen op -e, 
 -es, -in en -ster. Schrijf de namen in de goede rijtjes.

1 Als je van muziek houdt, kun je violiste worden  
 of zangeres.

 Doe het zo:

-e -es -in -ster
violiste zangeres

2 Ben je sportief, word dan of sportlerares of turnster.
3 Houd je van dieren? Dierenverzorgster of leeuwentemster passen bij je.
4 Ben je van alle markten thuis? Word dan lerares of inkoopster.
5 Ben je graag buiten? Boerin of bloemiste worden is iets voor jou.
6 Ben je graag onder de mensen? Denk dan aan advocate of kokkin.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert mannelijke en vrouwelijke 
persoonsnamen voor mensen en dieren.

Dit moet je weten
Er zijn mannelijke en vrouwelijke 
persoonsnamen voor mensen en dieren.
Je maakt een vrouwelijke persoonsnaam 
door aan de mannelijke naam een stukje 
toe te voegen of te vervangen.

Mannelijke naam Vrouwelijke naam
agent +e agente
baron +es barones
vriend +in vriendin
leider -er +ster leidster
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taal verkennen | thema 8 | les 4

114

thema 8

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar in je schrift: werkwoord (ww), bijvoeglijk 
naamwoord (bn), zelfstandig naamwoord (zn) en voorzetsel (vz).
Schrijf deze woordsoorten van elke zin op. 
Als een woordsoort niet in de zin voorkomt, zet je een streepje.

1 De jonge dokter werkt de hele dag.

 Doe het zo: ¡ ww: werkt
  bn: jonge, hele
   zn: dokter, dag
   vz: -
2 De beren smeren broodjes met honing.
3 Dit gedicht gaat over zere voeten.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.

Kies uit:   werkwoord      zelfstandig naamwoord      lidwoord      bijvoeglijk naamwoord  

1 De warme bakker bakt zoete broodjes.

 Doe het zo: ¡ warme (bn), broodjes (zn)
2 De timmerman slaat met een zware hamer.
3 De oude houthakker gooit zijn bijl op de grond.
4 Ook met erge kiespijn kan de boer nog lachen.
5 De matroos valt in het koude water van de zee.
6 Wat vind jij het leukste beroep?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert woordsoorten 
herkennen in een zin.

Dit moet je weten
De afkortingen van de 
woordsoorten zijn:
lidwoord = lw
werkwoord = ww 
voorzetsel = vz
zelfstandig naamwoord = zn
bijvoeglijk naamwoord = bn

De beer woont in het grote bos.
lw: de, het
ww: woont
vz: in
zn: beer, bos
bn: grote
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taal verkennen | thema 8 | les 7

120

thema 8

les 7

week 2

Eerst proberen
Schrijf het wie-deel op met de juiste vorm 
van het werkwoord.

1 Ik (kunnen) het niet alleen en jij (mogen) 
 het niet alleen!

 Doe het zo: ¡ ik kan, jij mag
2 Weet jij al wat je later (willen) worden?
3 Ik (zullen) jou eens foppen.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 In elke zin staat een vorm van kunnen, mogen, willen of zullen.
Schrijf deze op met het wie-deel.

1 Ik wil een clown op mijn verjaardag.

 Doe het zo: ¡ Ik wil
2 Het mag van mijn moeder.
3 Je kunt een clown gewoon in het telefoonboek vinden.
4 Clown Alberto wil wel komen optreden.
5 Ik mag hem helpen met zijn act.
6 Wat zullen mijn vrienden lachen!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de werkwoorden kunnen, willen, 
mogen en zullen gebruiken.

Dit moet je weten
Sommige werkwoorden houden zich niet 
aan de regels.

 kunnen mogen willen zullen
ik kan mag wil zal
jij kunt mag wilt zult
hij kan mag wil zal
wij kunnen mogen willen zullen
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taal verkennen | thema 8 | les 9

122

thema 8

Eerst proberen
Maak van een gesloten vraag een open vraag.
Vraagwoorden zijn: wie, wat, waar, wanneer, 
welke, hoe en waarom.

1 Weet je al wat je later worden wilt?

 Doe het zo: ¡ Wat wil je later worden?
2 Houden jullie van grappen en foppen?
3 Ben je wel eens in een fopwinkel geweest?

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees de vragen en de antwoorden.
Is het een gesloten of een open vraag?

1 Wat voor gevoel heb je nu na de wedstrijd?
Ik ben heel blij.

 Doe het zo: ¡ open
2 Hebben jullie gewonnen? Ja!
3 Hoe ging het in de tweede helft van de wedstrijd?

Het ging best goed.
4 Wil je later naar de Olympische spelen? Ja.
5 Wat was jouw beste moment in de wedstrijd?

Toen ik scoorde.
6 Wat wil je later worden? Profvoetballer of reisleider.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat gesloten vragen en wat 
open vragen zijn.

Dit moet je weten
Gesloten vragen beginnen met een 
werkwoord.
Je kunt ze met ja of nee beantwoorden.
Open vragen beginnen met een 
vraagwoord.
Je kunt er meestal een langer 
antwoord op geven.

Gesloten vraag: Ga je mee naar buiten?
Open vraag: Wat ga je doen?
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