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46

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp van de zin op. 
Schrijf erachter welke persoon het is.

1 We stonden op de zandbank en keken over zee.
 Doe het zo: ¡ We, ¡e persoon meervoud
2 Halen jullie die fles uit zee?
3 De meeuw krijste een ondeugend woord.

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

1  Het gekleurde woord is het onderwerp. 
Welke persoon is het onderwerp?
Kies uit:  1e persoon   
  2e persoon   
  3e persoon 

Doe het zo: ¡ 2e persoon 

les 2

week 1

1  Geef jij die 
muzikant iets?

5  Of hij zit hier in 
zijn vrije tijd.

6  Ga jij voor je 
lol in de kou op 
straat zitten?

4  Ze hebben 
misschien geen 
huis.

2  Ik vind hem 
en zijn hond 
aardig.

3  Hij speelt 
niet goed.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de 1e, 2e en 3e persoon 
enkelvoud en meervoud is.

Dit moet je weten

enkelvoud meervoud
1e persoon
2e persoon
3e persoon

ik
jij/je, u
hij, zij, het
het kind 
de boot
een makreel

wij/we
jullie
zij/ze
de kinderen
de boten
de makrelen
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48

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp op.

1 Op het strand ligt een zeester met zes armen.
 Doe het zo: ¡ een zeester met zes armen
2 De dappere kleuter prikt in een kwal.
3 ’s Middags is het terras van het laatste strandtentje erg vol.

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

1 Schrijf het onderwerp op.
Tip: het onderwerp is het deel dat vertelt wie of wat iets doet.

1 Een moeder is haar zoontje kwijt.
 Doe het zo: ¡ Een moeder
2 Een bezorgde moeder is haar zoontje kwijt.
3 Een strandwacht roept het welwillend om.
4 Een aardige strandwacht roept het welwillend om.
5 Er is een jongetje zoekgeraakt.
6 Er is een blond jongetje zoekgeraakt.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp van een zin 
uit meer woorden kan bestaan.

Dit moet je weten
Het onderwerp van een zin kan een 
woord of een woordgroep zijn.

Een papiertje zit in een f les.
In de f les zit een brief in indianentaal.
In de brief staan de laatste woorden 
van een indianenprinses.
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thema 2

Eerst proberen
Welke voorzetseluitdrukking past in de zin?
Kies uit de voorbeelden in de instapkaart.

1 … rekenen, hebben we de hele ochtend verhalen verteld.
 Doe het zo: ¡ In plaats van
2 Ik maak een taart … een recept uit een taartenboek.
3 … een lekke band ging ons uitje niet door.

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

1 Schrijf de voorzetseluitdrukking op.
Tip: begin met het gekleurde woord.

1  Mijn ouders adviseren mij graag ten aanzien van mijn vrijetijdsbesteding.
 Doe het zo: ten aanzien van
2  Zij willen graag dat ik een spel met hen doe in plaats van te gamen.
3 Ik probeer vaak aan mijn ouders te ontsnappen door middel van smoesjes.
4 Als gevolg van mijn smoesjes vragen ze me vaak of ik mee wil doen.
5 Met uitzondering van schaken, houd ik helemaal niet van gezelschapsspelen.
6 Misschien kan ik met behulp van de computer een gezelschapsspel maken.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert uitdrukkingen die beginnen en/of 
eindigen met een voorzetsel.
Je leert enkele uitdrukkingen gebruiken in 
een zin.

Dit moet je weten
Er zijn uitdrukkingen die bestaan uit drie of 
vier woorden. Ze beginnen en/of eindigen 
met een voorzetsel. Zo’n uitdrukking heet 
een voorzetseluitdrukking.

•  Als gevolg van een storing hadden we een 
tijd geen stroom. (a.g.v.)

•  In plaats van lampen gebruikten we 
kaarsen. (i.p.v.)

•  We staken de kaarsen aan met behulp 
van een aansteker. (m.b.v.)

•  Door middel van persoonlijke verhalen 
maakten we het gezellig. (d.m.v.)

•  Ten behoeve van de verstaanbaarheid 
zaten we dicht bij elkaar. (t.b.v.)
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thema 2

Eerst proberen
Is de zin formeel of informeel? Schrijf de woorden op 
waaraan je dat kunt zien.

1 Ik ondervind veel hinder van uw geluidsinstallatie.
 Doe het zo: ¡ formeel: ondervind, hinder, uw
2 Met name ’s avonds gaat dit ten koste van mijn nachtrust.
3 Dus na tienen: uit dat ding!

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

1 Is de zin formeel of informeel?

1 Dames en heren, ik breng u graag naar boven.
 Doe het zo: ¡ formeel
2 Hé, wacht effe, niet zo dringen!
3 Op de eerste etage bevindt zich de afdeling lingerie.
4  U wilt graag geïnformeerd worden over de locatie 

van de bh’s, mevrouw?
5  Nou, da’s een eitje, op de eerste dus, bij de onderbroeken.
6 Nu kunt u de lift verlaten, uw bestemming is bereikt.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen formeel en 
informeel taalgebruik.

Dit moet je weten
Formele taal is taal zoals het hoort volgens 
de regels. Je gebruikt deze taal als je heel 
beleefd wilt zijn.

Wanneer zou het u schikken om een 
afspraak te maken?

 Informele taal is de taal die je dagelijks 
gebruikt. Je gebruikt deze taal als je met 
vrienden en bekenden praat.

Kom een keertje langs, man!
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