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taal verkennen | thema 2 | les 2

46

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het goede voorzetsel op.

1  Rondom / Tijdens een oefenpartijtje stond hij 
in / langs de zijlijn.

 Doe het zo: ¡ Tijdens, langs
2  Plots stond hij tegenover / aan zijn idool en keek hem 

recht voor / in de ogen.
3  Gedurende / Tijdens 1 minuut zwegen de toeschouwers 

aan / rondom het veld.

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

1  Schrijf het voorzetsel op. 
Kijk goed naar de tekening.

1 Op een tennisbaan staan de spelers 
tegenover elkaar.

 Doe het zo: ¡ tegenover
2 Ze slaan de bal over het net.
3 De scheidsrechter zit tussen de

spelers bij het net.
4 Vanaf zijn hoge stoel kan hij de 

fouten goed zien.
5 De bal moet binnen de lijnen blijven.
6 Ze spelen tot twaalf uur.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je voorzetsels in een zin 
gebruikt.

Dit moet je weten
Voorzetsels zijn vaak het eerste woord 
in een waar-deel of een wanneer-deel.
Voorzetsels zeggen iets over de 
precieze plaats, richting of tijd.

Tijdens de wedstrijd zat hij op de 
reservebank.
De grensrechter loopt langs de lijn.
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48

thema 2

Eerst proberen
Schrijf eerst het hele werkwoord op. Onderstreep de laatste 
letter het hele werkwoord min -en.
Schrijf dan de verleden tijd op (stam + -de(n) of stam + -te(n)). 

1 De directeur bewondert Rafael.
 Doe het zo:   hele ww  v.t.

   ¡ bewonderen bewonder + de
2 Hij gooit zelf ook graag met de bal.
3 Alle mensen klappen enthousiast mee.

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

1 Schrijf het hele werkwoord op.
Onderstreep de laatste letter van het hele werkwoord min -en.  
Schrijf erachter of deze in ’t kofschip x voorkomt.

1 ruilen

 Doe het zo: ¡ ruilen, nee
2 gebeuren
3 knippen
4 haken
5 boksen
6 openen

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert regels voor het schrijven van 
werkwoorden in de verleden tijd.

Dit moet je weten
Sommige werkwoorden krijgen in de 
verleden tijd -de(n), andere -te(n).
•  Eindigt het hele werkwoord min -en 

op een medeklinker uit ’t kofschip x, 
dan komt na de stam -te(n). 

•  Eindigt werkwoord min -en niet op 
een medeklinker uit ’t kofschip x, dan 
komt na de stam -de(n).

Hij hoorde het f luitje niet.
En toen maakte hij een prachtig doelpunt.
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54

thema 2

Eerst proberen
Doe de getalsproef. Schrijf het onderwerp 
en de persoonsvorm van beide zinnen op.

1 Bob en Joris spelen voetbal.

 Doe het zo: ¡ Bob en Joris spelen, Bob speelt
2 Jij draagt een bitje tijdens hockey.
3 Dat moeten we altijd dragen.

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

1 Lees de zinnen. Schrijf het onderwerp op. 
 Staat het in enkelvoud of in meervoud?

1 Ciara gooit de bal op naar Job.

 Doe het zo: ¡ Ciara, enkelvoud
2 Wibi en Mo gillen: ‘Slaan!’
3 Job zwiept zijn slaghout naar voren.
4 Hij raakt de bal voor het eerst van zijn leven!
5 Wibi en Mo rennen van honk naar honk.
6 Job blijft stomverbaasd staan.

2 a Schrijf de zinnen in een ander getal.
  Maak van Job: de jongens.
  Maak van de meisjes: Lisa.
 Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm van beide zinnen op.

 1 Job heeft weinig interesse voor balsporten.

  Doe het zo: ¡ Job heeft, de jongens hebben
2 De meisjes zijn altijd bezig hem af te troeven.
3 ‘Kruk,’ roepen de meisjes naar hem.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm vindt met 
de getalsproef.

Dit moet je weten
Je kunt de persoonsvorm in de zin vinden 
met de getalsproef.
Als het onderwerp verandert van enkelvoud 
(één persoon) naar meervoud (meer 
personen) of andersom, dan verandert de 
persoonsvorm ook. Dit heet de getalsproef.

Edith houdt van hockey. (getal = één)
Edith en haar zus houden van hockey.
(getal = meer)
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56

Eerst proberen
Schrijf de afkorting in woorden op.

1 Zij fietste de afstand in 3 min. precies.

 Doe het zo: ¡ minuten
2 Dat is gemiddeld 30 km p.u.
3 En ong. 20 sec. sneller dan de vorige keer!

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

1 Schrijf de gekleurde woorden als afkorting.

1 We trainen twee maal per week.

 Doe het zo: ¡ p.w.
2 Met uitzondering van de wintermaanden.
3 Ook oefenen we dan binnen in plaats van buiten.
4 Er kunnen maximaal twintig kinderen meedoen.
5 De kosten per persoon zijn tien euro per maand.
6 Met vriendelijke groet, hockeytrainer Ties.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een afkorting is.
Je leert hoe je een afkorting maakt en wat een 
afkorting betekent.

Dit moet je weten
Een afkorting is een korte manier om een 
woord of een groepje woorden op te schrijven.
In een afkorting gebruik je meestal één of 
meer punten.

Opgeven voor hockey, zwemmen, voetbal enz. 
enz. = enzovoort
Bellen tussen 6 en 7, a.u.b.
a.u.b. = alstublieft
B.g.g. kunt u een bericht achterlaten.
b.g.g. = bij geen gehoor
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