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12

thema 1

Eerst proberen
Schrijf vier rijtjes in je schrift: ww, bn, zn en vz.
Schrijf deze woordsoorten van elke zin op.

1 Moeder houdt van een schoon huis.

 Doe het zo: 
  ww bn zn vz

 ¡ houdt schoon moeder, huis van

2 Vader kan tegen een beetje rotzooi.
3 De kinderen helpen in huis.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.
Kies uit:  ww    lw    bn    zn  

1 De buurman rijdt in een nieuwe auto.

 Doe het zo: 1 buurman (zn), auto (zn)
2 De buurvrouw fietst op een oude fiets.
3 De buurjongen heeft een tweedehands scooter.
4 Het buurmeisje gaat op roze skeelers voorbij

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert verschillende woordsoorten 
benoemen in een zin.

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

 lw zn ww vz lw bn zn

De broer verft op een wit doek.
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thema 1

Eerst proberen
Zoek het werkwoord in de zin.
Schrijf het hele werkwoord en de stam op.

1 Mijn grote broer maakt overal rotzooi.

 Doe het zo: ¡ maken, maak
2 Hij zet een doek op zijn schildersezel.
3 Toen legde hij wel tien tubes verf op tafel.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf van het gekleurde woord 
het hele werkwoord en de stam op.

1 Mijn zus en ik helpen mijn ouders in huis.

 Doe het zo: ¡ helpen, help
2 Elke week krijg ik nieuwe taken.
3 Mijn zus ligt vaak een beetje dwars.
4 Dan ruilen we de ene taak tegen de andere.
5 Mijn moeder zegt daar niets over.
6 Als we maar zorgen dat alle taken worden gedaan.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de stam van een werkwoord is.

Dit moet je weten
De stam is de ik-vorm van het werkwoord 
in de tegenwoordige tijd.

hele werkwoord ik-vorm t.t.
schilderen  schilder
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thema 1

Eerst proberen
Doe de vraagproef. Schrijf de persoonsvorm op.

1 De meneer van de gemeente keek in zijn map.

 Doe het zo: ¡ keek
2 Hij had zich nooit moeten opgeven voor die ruil.
3 Het heeft geen zin hier langer over te bekvechten.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Doe de vraagproef. Onderstreep de persoonsvorm.

1 Mijn vriend heet Driss.

 Doe het zo: ¡ Heet mijn vriend Driss?
2 Hij woont hier al zijn hele leven.
3 Zijn opa en oma komen uit Marokko.
4 Zij verhuisden veertig jaar geleden naar Nederland.
5 Daarom noemen de mensen hem een allochtoon.
6 Voor mij is Driss gewoon Driss.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de persoonsvorm is.
Je leert hoe je de persoonsvorm 
vindt met de vraagproef.

Dit moet je weten
De persoonsvorm is een vorm 
van het werkwoord.
Als je van een vertelzin een 
vraagzin maakt, staat de 
persoonsvorm vooraan. 
Dit heet de vraagproef.

Driss hing zijn weekendtas over 
zijn schouder.
Hing Driss zijn weekendtas over 
zijn schouder?
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Eerst proberen
Schrijf de zin op met de goede leestekens.

1 Er staan rare vegen op het papier rood geel groen en zwart

 Doe het zo: ¡ Er staan rare vegen op het papier:
  rood, geel, groen en zwart.

2 Sterkte ik bedoel veel plezier Driss
3 Mevrouw ik ben niet gediend van zulke taal

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Waar staat een opsomming in de zin?
Schrijf die opsomming op.

Welkom in de Eilandwijk
1 Beste nieuwe bewoner: man, vrouw of kind.

 Doe het zo: ¡ man, vrouw of kind
2 De Eilandwijk heeft van alles: winkels, 

scholen en groen.
3 Er zijn drie scholen: De Branding, 

Het Eiland en De Kluut.
4 Dit kunt u doen op het plein: schaken, 

skaten, zitten en buurtbewoners ontmoeten.
5 In het buurthuis kunt u allerlei cursussen 

doen: dansen, talen leren, yoga.
6 Nog vragen? We zijn bereikbaar op de 

volgende dagen: dinsdag, woensdag en 
zaterdag.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een dubbele punt 
in een zin gebruikt.
 
Dit moet je weten
De dubbele punt is een leesteken.
De dubbele punt gebruik je als je een 
aantal dingen achter elkaar opsomt.
Tussen de dingen die je opsomt, 
komt een komma.

Dit zijn leestekens: de punt, het 
vraagteken, het uitroepteken, de 
komma en de dubbele punt.

551360_T1.indd   22 29-05-12   16:40


