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thema 1

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar in je schrift: 
ww, zn, bn en vz. 
Schrijf de woordsoorten van elke zin op. 
Als de woordsoort niet voorkomt, zet je een streepje.

1 De spreekbeurt gaat over ontwikkelingswerk.
 Doe het zo:

 ¡ ww: gaat
  zn: spreekbeurt
  bn: –
  vz: over

2 De oom doet goed werk.
3 De kinderen maken voetballen van

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

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.
Kies uit:  ww    lw    zn    bn 

1 Ik krijg iedere week zakgeld van mijn pa.
 Doe het zo: ¡ krijg (ww), zakgeld (zn)
2 Ik spaar voor een nieuwe spelcomputer.
3 Mijn moeder zegt dat ik niet alles zelf moet houden.
4 Ze zegt dat veel kinderen niet half zoveel hebben als ik.
5 Ik moet van haar tien procent van mijn zakgeld aan het goede doel geven.
6 Dan ben ik gewoon zelf het goede doel!

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je herhaalt de woordsoorten die je hebt gehad.

Dit moet je weten
Dit zijn de afkortingen voor de woordsoorten:
werkwoord = ww
lidwoord = lw
bijvoeglijk naamwoord = bn
zelfstandig naamwoord = zn
voorzetsel = vz

De oom werkt in een arm land.

ww: werkt
lw: de, een
bn: arm
zn: oom, land
vz: in
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Eerst proberen
Schrijf de goede persoonsvorm op.

1 Tim wilden/wil/willen van alles vertellen over Congo.
 Doe het zo: ¡ wil
2 Carlijn begin/begint/beginnen te klappen.
3 Imane zuig/zuigt/zuigen nadenkend op haar pink.

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

1 Schrijf de goede persoonsvorm op.

1 Juf Judith werkt/werken op een schooltje in Haïti.
 Doe het zo: ¡ werkt
2 Vroeger woonde/woonden juf Judith in Nederland.
3 Gisteren vertelde/vertelt onze meester over het schooltje.
4 Onze school verzamelen/verzamelt elk jaar geld en schoolspullen.
5 De groepen 7 en 8 organiseren/organiseert de actie.
6 Ik ga/gaan thuis alvast naar mooie spulletjes zoeken.

2 a Schrijf de goede persoonsvorm op.

1  Oran, willen/wilt/wil jij meewerken aan 
het succes van onze actiegroep?

  Doe het zo: ¡ wil
2  Ik moest/moet/moeten voor de dag zelf wat 

extra hulp inschakelen.
3  Ingrid en ik bouwden/bouwen/bouwt 

gisteren een spookhuis, waar je doorheen 
moesten/moest/moeten kruipen.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je oefent met het gebruiken van de goede 
persoonsvorm.

Dit moet je weten
•  De persoonsvorm is een vorm van het 

werkwoord.
•  Aan de persoonsvorm kun je zien in 

welke tijd de zin staat en of het 
onderwerp enkelvoud of meervoud is.

Gisteren luisterde ik naar het verhaal van 
de meester.
Vandaag besluiten we om actie te voeren.
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thema 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoordelijk gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1 Kaya wil graag buiten zitten.
 Doe het zo: ¡ wil zitten
2 Op school heeft Kaya niets verteld.
3 We moeten mensen met aids ter plekke helpen.

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

1 Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm op.

1 Tobias knaagt op zijn pen.
 Doe het zo: ¡ Tobias knaagt
2 Hij moet iets aan Fernando schrijven.
3 Fernando is al drie jaar zijn broertje van ver weg.
4 Tobias denkt diep na.
5 Wat schrijf ik nu aan een indiaans broertje in Ecuador?
6 Wat wil hij nou weten over een vreemde jongen in Nederland?

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het werkwoordelijk gezegde is.
Je leert het werkwoordelijk gezegde te vinden in 
een zin.

Dit moet je weten
•  Alle werkwoorden die in een zin horen, 

vormen samen het werkwoordelijk gezegde.
•  Een van de werkwoorden is de persoonsvorm.
•  Het werkwoordelijk gezegde zegt wat er in 

een zin is gedaan of wordt gedaan.

Ik heb gisteren een mooie film over 
kinderrechten gezien.
We moeten kinderen beschermen tegen 
discriminatie.
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thema 1 week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat directe rede en wat indirecte rede is.
Je leert hoe je leestekens moet zetten in de directe rede.

Dit moet je weten
Bij de directe en de indirecte rede geef je allebei aan 
wat iemand heeft gezegd.
•  Bij de directe rede herhaal je letterlijk wat iemand 

heeft gezegd. Je gebruikt een dubbele punt en 
aanhalingstekens. De letterlijke tekst begint met 
een hoofdletter.

Ze zei: ‘Ik wil je nooit meer zien.’

•  Bij de indirecte rede herhaal je niet letterlijk wat 
iemand heeft gezegd.

Ze zei dat ze me nooit meer wil zien.
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