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taal verkennen | thema 4 | les 2

114

thema 4

Eerst proberen
Schrijf het zelfstandig naamwoord op en 
zet het meervoud erachter.

1 Daar loopt een moeder met haar baby.

 Doe het zo: ¡ moeder - moeders,
  baby - baby’s
2 Voor een pyjama ben je hier op de juiste plaats.
3  Sjoerd speurt naar een spannende gebeurtenis 

of een bijzondere omstandigheid.

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

1 Maak vier rijen in je schrift: +en, +s, +’s en +eren.
Schrijf de zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan in de goede rij.
Het zijn er zeven.

Doe het zo:

 +en +s +’s +eren
    bladeren

les 2

week 1

De buurvrouw harkt de tuin. Ze harkt de bladeren 
op een grote hoop. Ze ziet niet dat de poezen van de 
buren stiekem in haar schuurtje kruipen. Maar wat 
doet ze nu? Er staan twee kruiwagens naast de 
schuur. Ze zet die allebei voor de deur. Die kan nu 
niet meer open. De poezen zitten opgesloten! In de 
schuur is het donker. Er hangen bezems en er staan 
zelfs ski’s. Gelukkig zitten er in de schuur twee 
gaten. De poezen passen allebei precies door zo’n 
gat. Ze zijn bevrijd!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfstandige 
naamwoorden in het meervoud zet.

Dit moet je weten
Dit zijn de belangrijkste manieren om 
meervoud te maken:
+en stoelen, glazen, pennen
+s computers, tafels, plaatjes
+’s auto’s, agenda’s, taxi’s, baby’s
+eren kinderen, runderen, beenderen
+heid  +heden moeilijkheden
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116

thema 4

Eerst proberen
Zet de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Reza kan weinig fout doen bij de jongens.

 Doe het zo: ¡ kon
2 Ze heeft prachtige ogen.
3 Van Dik mag Sjoerd een broodje haring.

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

1  Schrijf van de persoonsvorm eerst het hele werkwoord op 
en dan de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Hein kan vandaag niet op school komen.

 Doe het zo: ¡ kunnen, kon
2 Hij heeft een begrafenis van zijn lievelingstante.
3 Zijn vader zal nog wat mooie afscheidswoorden zeggen.
4 Hij is haar oudste broer.
5 Hein mag nog een keer in de kist kijken.
6 Maar hij wil het niet.

2 a Zet de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 Sjoerd zal nog flink moeten groeien.

  Doe het zo: ¡ zou
2 Voor een baan bij de politie is hij nog te klein.
3 Als hij tenminste rechercheur wil worden.
4 Van Reza mag hij echter meteen beginnen.
5 Door haar poes te vinden, heeft hij haar hart gestolen.
6 Wie weet kunnen ze later een koppel vormen.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert de verleden tijd van de 
werkwoorden hebben, zijn, kunnen, 
zullen, mogen en willen.

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

hele tegenwoordige  verleden 
werkwoord tijd  tijd
  enkelvoud meervoud
hebben heeft hadden
zijn is waren
kunnen kan konden
zullen zal zouden
mogen mag mochten
willen wil wilden
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122

thema 4

Eerst proberen
Schrijf de zin over. Omcirkel de persoonsvorm. 
Zet dan strepen tussen de zinsdelen.

1 Juf Els houdt een stapel papieren in de lucht.

 Doe het zo: ¡ Juf Els / houdt / 
  een stapel papieren /
  in de lucht.
2 De juf schudt lachend haar hoofd.
3 Snel klopt het hart van Sjoerd.

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

1  Schrijf de zin over. Onderstreep het onderwerp 
en omcirkel de persoonsvorm.

1 Oma Tuin zoekt naar haar ring met robijn.

 Doe het zo: ¡ Oma Tuin zoekt naar 
  haar ring met robijn.
2 De ring hoort in het grijze doosje.
3 Vandaag is het doosje leeg.
4 Oma Tuin kijkt in alle hoeken.
5 De hele slaapkamer doorzoekt ze.
6 De ring blijft spoorloos.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je zinnen verdeelt 
in zinsdelen.

Dit moet je weten
Een zin bestaat uit zinsdelen. 
Elk deel dat in een vertelzin 
voor de persoonsvorm kan 
staan, is een zinsdeel.

De kinderen krijgen op 
vrijdagavond een ijsje.
Op vrijdagavond krijgen de 
kinderen een ijsje. 
Een ijsje krijgen de kinderen 
op vrijdagavond.
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 Van: Vincent <vincent@vrienden.net> 

 Aan: Vita <vita@aarde.nl>

 Onderwerp: de club

1 Hoi Vita wil je bij onze club?

Doe het zo: ¡ Hoi Vita, wil je bij onze club?
2  We gaan een hut bouwen verhalen vertellen en lekker 

griezelen.
3 Serena Joyce en Pelle doen ook mee.
4 We gaan de hut bouwen een naam geven en versieren.
5 Neem jij je kwasten mee Vita?
6  Denk je ook alvast na over ons wachtwoord de naam 

en de vlag?

 Tot morgen om 14.00 uur.
 Vincent

124

thema 4

Eerst proberen
Schrijf de zin over. Zet de komma op de goede plaats.

1 Jan Piet en Klaas spreken af.

 Doe het zo: ¡ Jan, Piet en Klaas spreken af.
2 Reza ga je met mij mee?
3 Als je mij helpt ga ik mee.

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

1 Schrijf de zin over. Zet de komma op de goede plaats.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een komma 
schrijft.

Dit moet je weten
Je schrijft een komma: 
• als je iemand aanspreekt.
• tussen twee persoonsvormen.
• bij een opsomming in een zin.
Je schrijft geen komma voor ‘en’.

Aziz, ga je mee? Ga je mee, Aziz?
Als Tim komt, kunnen we weg.
Jara doet: aerobics, surfen, zeilen 
en schaken.
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