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taal verkennen | thema 8 | les 2

112

thema 8

Eerst proberen
Maak drie rijtjes in je schrift.
Schrijf elk zelfstandig naamwoord op de juiste plek. 
Zet ook het lidwoord erbij.

1  Van zijn zakgeld kocht mijn broer een pop.

 Doe het zo:

ev en mv alleen ev alleen mv
de broer – de broers
de pop – de poppen 

het zakgeld

2  Hij was van hout en had schoenen en kleren aan.
3  Tot onze verbazing kon hij praten als een mens.

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

1 Schrijf van elk zelfstandig naamwoord het enkelvoud en het meervoud op.

1  In Anna’s spaarpot zitten al veertig munten.

 Doe het zo: ¡ de spaarpot – de spaarpotten, 
  de munt – de munten
2  Elke zondag om tien uur komen er twee bij.
3  Dan trekt haar vader met een plechtig gebaar zijn portemonnee.
4  Ook zitten er twee briefjes van tien in die ze van haar opa kreeg.
5  Zij spaart voor dure laarzen die ze in de stad heeft gezien.
6  Nog een paar weken en ze heeft eindelijk genoeg!

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat sommige zelfstandige 
naamwoorden alleen enkelvoud 
of alleen meervoud hebben.

Dit moet je weten
De meeste zelfstandige 
naamwoorden hebben enkelvoud 
(ev) en meervoud (mv), maar een 
aantal heeft dat niet.

Alleen enkelvoud
De melk staat in de koelkast.
De sneeuw blijft lang liggen.
Het afscheid duurde niet lang.

Alleen meervoud
De kosten lopen wel erg hoog op.
De watten waren helemaal nat 
geworden.
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taal verkennen | thema 8 | les 4

 Oproep
1  Wie heeft een roze agenda gevonden?

 Beschrijving
2  Op de omslag staat een bruin paard.

3  Aan de binnenkant zit een dichtgeplakte 

envelop.
4  Bijna alles is geschreven met een paarse stift.

5  Hier en daar is een glinsterend plaatje 

geplakt.
6  Een kleine beloning voor wie hem vindt.

 Chanel

114

thema 8

Eerst proberen
Maak een woordgroep met het bijvoeglijk naamwoord.
Maak drie rijtjes in je schrift. Schrijf de woordgroep op de juiste plek.

1  Ik wil een … zusje met een … stem. (lief, hoog)

 Doe het zo:

met -e met -en zonder -e of -en
1 een hoge stem 1 een lief zusje

2  Is dat wel een … idee? 
Wat dacht je van een … pop? (goed, katoen)

3  Dan wil ik een … buikspreekpop. (duur)

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

1 a  Schrijf van elke zin de woordgroep op: 
lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en 
zelfstandig naamwoord.

 Onderstreep het bijvoeglijk naamwoord.

 Doe het zo: ¡ een roze agenda

b  Maak van elk lidwoord in je 
woordgroep de of het.

 Doe het zo: ¡ de roze agenda

les 4

week 1

ardd

aa
atje 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer het bijvoeglijk 
naamwoord wel of geen -e krijgt.

Dit moet je weten
Als een bijvoeglijk naamwoord 
voor een zelfstandig naamwoord 
staat, krijgt het meestal -e.

de rode fiets – een rode fiets
het mooie paard – een mooi paard

Als het bijvoeglijk naamwoord 
stoffelijk is, krijgt het geen -e 
maar -en.

de gouden koets – een gouden koets
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taal verkennen | thema 8 | les 7

120

thema 8

Eerst proberen
Schrijf de zin in je schrift. Onderstreep de persoonsvorm 
met blauw en het onderwerp met rood. 
Schrijf erboven op welke plaats ze in de zin staan.

1  Pablo / rent / naar de wc.

 Doe het zo:

  1 2
 1 Pablo / rent / naar de wc.
2  Waarom / gaat / hij / daar zo snel naartoe?
3  Misschien / laat / zijn scheetkussen / een windje.

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

1 Maak van de vertelzin een vraagzin. Onderstreep de 
 persoonsvorm met blauw en het onderwerp met rood.

1  Akim zoekt een cadeau voor zijn broer.

 Doe het zo: ¡ Zoekt Akim een cadeau voor zijn broer?
2  Zijn broer heeft een pot gel gevraagd.
3  Maar Akim wil iets leukers geven.
4  Op een briefje leest hij: roeibank aangeboden.
5  De roeibank kost maar tien euro!
6  Zoveel geld heeft Akim wel gespaard.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp en de 
persoonsvorm een vaste plaats 
hebben in een zin.

Dit moet je weten
In een vertelzin is de persoonsvorm 
het tweede zinsdeel. Het onderwerp is 
het eerste of het derde zinsdeel.

Janna/ kijkt/ elke avond/ een uur tv.
Elke avond/ kijkt/ Janna/ een uur tv.

In een vraagzin is de persoonsvorm 
het eerste of het tweede zinsdeel. Het 
onderwerp is het tweede of het derde 
zinsdeel.

Kijkt/ Janna/ elke avond/ een uur tv?
Waarom/ kijkt/ Janna/ elke avond/ 
een uur tv?
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122

thema 8

Eerst proberen
Schrijf alle bijvoeglijke naamwoorden op.
Onderstreep de bijvoeglijke naamwoorden 
die dubbelop gebruikt zijn. 

1  Ik schrijf een pittige klachtenbrief over dat koude ijs.

 Doe het zo: ¡ pittige, koude
2  Het aardige publiek applaudisseerde voor 

de vrouwelijke hoofdrolspeelster.
3  Ik voel er niets voor om in mijn blote nakie 

met anderen onder de natte douche te staan.

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

1 Waar is het bijvoeglijk naamwoord dubbelop gebruikt?
Schrijf die woordgroep op.

1  In het groene gras zit een kikker. In het natte gras zat een pad.

 Doe het zo: ¡ het groene gras

2  Op de vlag staat een blauwe cirkel. Op de vlag is de ronde cirkel blauw.
3  In de witte sneeuw zit een vogeltje. In de zachte sneeuw is een vogeltje geland.
4  Het jonge kind begon te huilen. Het lachende kind was niet verdrietig.
5  De tractor tilt de lange boomstam. De tractor duwt de houten boomstam om.
6  De gestippelde bal lag in de dakgoot. De ronde bal rolde van het dak.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert herkennen wanneer bijvoeglijke 
naamwoorden dubbelop gebruikt worden. 

Dit moet je weten
Soms voegt het bijvoeglijk naamwoord niets 
toe en staat er twee keer hetzelfde.

het groene gras gras is meestal groen
de witte sneeuw sneeuw is meestal wit
de ronde cirkel een cirkel is altijd rond
mijn persoonlijke een mening is altijd 
mening persoonlijk
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