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taal verkennen | thema 5 | les 2

10

thema 5

Eerst proberen
Maak van de twee zinnen één zin met het voegwoord.
Let op: je mag de zinnen ook omdraaien.

1  Ik ging weg. Het begon te regenen. (nadat)

 Doe het zo: ¡ Ik ging weg, nadat het 
  begon te regenen.
2  Ik poets mijn tanden. Ik ga naar school. (voordat)
3  We waren op vakantie. Het regende. (terwijl)

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

1 Welk voegwoord staat in de zin?

1  We kampeerden in Spanje, nadat het flink geregend had.

 Doe het zo: ¡ nadat
2  We kampeerden in Spanje, terwijl er een hittegolf was.
3  Zolang het mooi weer is, blijven we in Nederland.
4  We speelden buiten, totdat het donker werd.
5  We moesten naar binnen, voordat het donker werd.
6  Nadat ik binnenkwam, begon het te plenzen.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van twee zinnen één zin 
maakt met een voegwoord.

Dit moet je weten
Je voegt twee zinnen samen met een 
voegwoord. Sommige voegwoorden vertellen 
in welke volgorde dingen gebeuren.

•  De tuin was doorweekt, nadat het lang 
had geregend. (= na het moment dat)

•  Soms zie je een regenboog, terwijl het 
regent. (= op hetzelfde moment)

•  Je moet de tuin sproeien, totdat het gaat 
regenen. (= tot op het moment waarop)

•  Breng de spullen naar binnen, voordat 
het gaat regenen. (= voor het moment dat)

•  We moeten binnenblijven, zolang het 
regent. (= in de tijd dat)
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taal verkennen | thema 5 | les 4

12

thema 5

Eerst proberen
Kijk naar de gekleurde woorden. Geldt de regel wel of niet?

1  Weet je het antwoord of gok je het?

 Doe het zo: ¡ wel
2  En Tauro, blijf je nog?
3  En blijft je zus ook?

1 Is je onderwerp in de zin?

1  Denk je zelf wel eens na over het milieu?

 Doe het zo: ¡ ja
2  Heb je er nog nooit bij stilgestaan?
3  Hebben je ouders er weleens wat van gezegd?
4  Ging je er toen pas over nadenken?
5  Hebben anderen je misschien aan het denken gezet?
6  Vanaf vandaag denk je daar vast anders over.

2 Kijk naar de gekleurde woorden. Geldt de regel wel of niet?

 1  Heeft je broer de verwarming lager gezet?

Doe het zo: ¡ niet
 2 Brandt je kamerlamp dag en nacht?
 3  Regen kun je opvangen in een regenton.
 4  Spoelt je toilet door met drinkwater of gebruikt het 

regenwater?
 5  Wanneer neemt je vader weleens de fiets? 
 6 Ook rijd je vaak met het openbaar vervoer. 

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd schrijft als er jij of je 
als onderwerp achter staat.
 
Dit moet je weten
•  Als na de persoonsvorm jij of je staat, 

schrijf je alleen de stam.
•  Dit geldt alleen als je het onderwerp 

van de zin is.
•  Je is het onderwerp als je je kunt 

vervangen door jij.

 Vind je (= jij) die tekening mooi?

De regel van de stam geldt niet als je je 
kunt vervangen door jou(w).

Hij vindt je (= jouw) tekening mooi.
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taal verkennen | thema 5 | les 7

18

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp en het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1  Mijn vader kon in Nederland werken.

 Doe het zo: ¡ Mijn vader kon werken.
2  Mijn oma heeft een bontjas voor me genaaid.
3  Zelfs mijn opa moest bijna huilen bij ons vertrek.

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

Schrijf alle werkwoorden van de zin op.

1  Kika en Luca mogen samen een spreekbeurt houden.

 Doe het zo: ¡ mogen houden
2  Als onderwerp kozen ze pooldieren.
3  Ze hebben de spreekbeurt samen bedacht.
4  Kika heeft alle hoofdpunten al opgeschreven.
5  Luca moet nog afbeeldingen zoeken.
6  Hij gaat dat zo snel mogelijk doen.

a  Schrijf het onderwerp en het gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

  Oproep
 1  Zeehondjes worden nog steeds massaal gedood.

Doe het zo: ¡ Zeehondjes worden gedood
ll d b b h b k

les 7

week 2

Ik ben klaar. 
Jij ook?

Ja, het wordt 
mooi hoor!

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het gezegde is.
Je leert hoe je het gezegde vindt in een zin.

Dit moet je weten
•  Alle werkwoorden in een zin vormen samen 

het gezegde.
•  Een van de werkwoorden is de persoonsvorm.
•  Bijna elke zin heeft een onderwerp en een 

gezegde.

Nanouck is in Groenland geboren.
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taal verkennen | thema 5 | les 9

20

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het gezegde op en daarna het hele werkwoord.

1  Op een wintermorgen doet Nanouck haar jas uit.

 Doe het zo: ¡ doet uit, uitdoen
2  De mensen kijken haar verbaasd na.
3  Straks vat zij nog kou.

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

1 Schrijf het hele werkwoord op.

1  Mijn vader geeft les in een andere stad.

 Doe het zo: ¡ lesgeven
2  Hij gaat al heel vroeg weg.
3  Hij stapt meestal in de trein.
4  Daar eet hij zijn broodje op.
5  In de trein bereidt hij zijn lessen nog een beetje voor.
6  Na een uur reizen komt hij bij de school aan.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een samengesteld 
werkwoord is.

Dit moet je weten
Een samengesteld werkwoord bestaat 
uit twee woorden.
De twee woorden staan in een zin vaak 
niet naast elkaar en niet aan elkaar.
Beide woorden van het werkwoord 
horen bij het gezegde van de zin.

opendoen 
Ik doe de deur open.
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