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thema 6

Eerst proberen
Schrijf de afleiding(en) op. 
Onderstreep het voorvoegsel of achtervoegsel.

1  Kleine potjes hebben grote oren, 
is een oude wijsheid.

 Doe het zo: ¡ potjes, wijsheid
2  Het wil zeggen: kinderen zijn goede 

luisteraars.
3  Ze kunnen je afluisteren als je rustig zit 

te praten.

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

1 Schrijf het gekleurde woord op. Onderstreep het achtervoegsel.
Zoek het plaatje dat bij het woord hoort. De letters vormen samen een woord.

1  Akke fietst met grote snelheid.

 Doe het zo: ¡ snelheid (l)
2  Erik is een goede sporter.
3  Iris is echt handig.
4  Ayman is grappig.
5  Felice heeft een vraagje.
6  Roos is een goede luisteraar.

les 2

week 1

a

ejpm

l

+ig +ig +je
+aar

+heid

+er

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een afleiding is.

Dit moet je weten
Een afleiding bestaat uit een woord met een voorvoegsel 
of een achtervoegsel.

met achtervoegsel met voorvoegsel
beeld + ig = beeldig ge + blaf = geblaf
mobiel + tje = mobieltje her + openen = heropenen
handel + aar = handelaar on + diep = ondiep
leraar + es = lerares be + sturen = besturen
net + heid = netheid ont + dekken = ontdekken
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Eerst proberen
Is het een enkelvoudige zin of een samengestelde zin?
Schrijf de persoonsvorm(en) op de juiste plek.

1  Noa staat voor de etalage van Eva’s boetiek.

 Doe het zo: enkelvoudig samengesteld
  ¡ staat
2  Ze kijkt op als ze haar naam hoort.
3  Daar komt mama aan en ze heeft haast.

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

1 Is dit een enkelvoudige zin (a) of een samengestelde zin (b)?

1  Ik zwaai en ik roep.

 Doe het zo: ¡ b
2  Ik wuif me suf.
3  Ik spring op en neer, maar zij ziet mij niet.
4  Zij kijkt niet eens op, dus ga ik maar even door.
5  Ik brul de longen uit mijn lijf, want ze hoort me niet.
6  Oh, zij heeft oordopjes in.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat enkelvoudige en 
samengestelde zinnen zijn.

Dit moet je weten
Een enkelvoudige zin is een zin met 
één persoonsvorm en onderwerp.

Ik belde mijn zus.

Een samengestelde zin is een zin 
met twee persoonsvormen en twee 
onderwerpen.

Ik belde mijn zus en mijn zus belde 
daarna mijn broer. 

Vaak staat er een voegwoord in een 
samengestelde zin. 
Je kunt van een samengestelde zin 
twee enkelvoudige zinnen maken.
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Eerst proberen
Schrijf de stam van de persoonsvorm op en schrijf de 
uitgang erachter.

1  Mama plaatst haar bagage achter in de auto.

 Doe het zo: ¡ plaats + t
2  Zij vergeet wat.
3  Mama vindt haar portemonnee boven op het dak!

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

1 Schrijf de stam van de persoonsvorm op. 
 Onderstreep de laatste letter.

1  Zij heet mevrouw Julia.

 Doe het zo: ¡ heet
2  Ze woont helemaal alleen in het grote huis.
3  Ze zit uren in haar stoel te lezen.
4  Haar hond Fik ligt dan aan haar voeten te slapen.
5  Ze tikt altijd tegen het raam naar Hans.
6  En dan zwaait ze lachend naar Hans met een beverige hand.

les 7

week 2

52

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe het komt dat je 
persoonsvormen die eindigen op de 
klank       t     schrijft met -t, -d of -dt.

Dit moet je weten
De persoonsvorm van de hij-vorm in de 
tegenwoordige tijd is stam + t.
Als de stam eindigt op -t, komt er geen -t 
in de hij-vorm bij.

onderwerp tegenwoordige tijd
ik, … jij?
jij, u, hij, zij, het

vind
vind + t

f luit
f luit
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thema 6 week 2

les 9

Gelukkig niet.

Oh, zeg dat dan.

Domoor!

Ben je van de 
trap gevallen? Of je naar de kapper 

bent geweest.Wat bedoel je dan?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat aanhalingstekens zijn en 
wanneer je ze gebruikt.

Dit moet je weten
•  Aanhalingstekens zijn leestekens.
•  Je gebruikt aanhalingstekens als je 

precies opschrijft wat iemand zegt.

 ‘Dat had je niet moeten doen!’

•  Vaak staat er een kort zinnetje achter. 
•  Tussen wat iemand zegt en dat korte 

zinnetje hoort een komma, tenzij er al 
een leesteken staat.

 ‘Dat heb je goed gedaan,’ zei de juf.
 ‘Wie weet het antwoord?’ vraagt de juf.
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