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taal verkennen | thema 3 | les 2

80

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het goede bezittelijk voornaamwoord op.

1 Hendrika Hengelvis hoorde bij mij. Ze was … vriendin.
 Doe het zo: ¡ mijn
2 Jij hebt toch een lampje? Dan is het … lampje.
3 Wij maken een lied. Dat wordt … lied.

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

1 Schrijf het bezittelijk voornaamwoord op.

1 Onze familie heeft vreemde gewoontes.
 Doe het zo: ¡ Onze
2 Mijn vader houdt ervan zich te vermommen.
3 Soms herkennen we onze eigen vader niet!
4 Hij vindt zijn hobby juist erg leuk.
5 Zijn kast hangt vol vreemde kostuums.
6  Misschien zie jij hem morgen als zwerver in jouw straat.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat bezittelijke voornaamwoorden 
zijn en hoe je ze gebruikt in een zin.

Dit moet je weten
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan 
van wie iets is of bij wie iemand hoort.

enkelvoud meervoud
1e persoon
2e persoon
3e persoon

mijn
je/jouw
zijn/haar

ons
jullie/uw
hun

Dit is mijn/ons huis.  1e persoon
Dat is je/jouw/jullie/uw hond.  2e persoon
Hugo is zijn/haar/hun vriend.  3e persoon
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taal verkennen | thema 3 | les 4

82

thema 3

Eerst proberen
Schrijf de hoofdzin en de bijzin op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1 Ik hoor zojuist dat Hendrika Hengelvis is opgegeten.
 Doe het zo: 
 ¡ hoofdzin: Ik hoor zojuist
  bijzin: dat Hendrika Hengelvis is

2 De Sabeltandvis vertelde niet of het hem gesmaakt had.
3  Hij was allang verdwenen toen het zand heel langzaam 

neerdwarrelde.

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

1 Schrijf de persoonsvorm van hoofdzin en bijzin op.
Tip: de hoofdzin is gekleurd.

1 Sjaak haalt elke week vis, tenzij zijn lijf tegenwerkt.
 Doe het zo: ¡ haalt, tegenwerkt
2 Hij loopt naar de viskraam waar ze verse vis verkopen.
3 Hij kwam daar al toen hij nog een kleine jongen was.
4  De visboer vertelt de hele dag grappen terwijl hij 

de vis schoonmaakt.
5 ‘Omdat ik veel vis gevangen heb, bof je vandaag.’
6 ‘De haring is zo vers dat hij zelf in je mond zwemt.’

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen een hoofdzin 
en een bijzin.

Dit moet je weten
Een samengestelde zin bestaat uit twee 
of meer deelzinnen elk met een eigen 
persoonsvorm. Deelzinnen kunnen 
hoofdzin of bijzin zijn.
•  In de hoofdzin is de persoonsvorm 

het eerste of tweede woord.
•  In de bijzin staat de persoonsvorm 

achteraan of bijna achteraan. 
•  De bijzin zegt iets over de hoofdzin.

Joris vraagt of je morgen nog komt.

Joris vraagt.  hoofdzin
of je morgen nog komt.  bijzin
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88

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het lijdend voorwerp op. 
Stel de vraag: wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

1 Denise showt haar nieuwe kleren.
 Doe het zo: ¡ haar nieuwe kleren 
2 Jay maait het lange gras.
3 Toby plakt de fietsband.

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

1  Schrijf het lijdend voorwerp op door antwoord te geven 
op de vraag.

1 Li krijgt een cadeau. Wat krijgt Li?
 Doe het zo: ¡ een cadeau
2 Hugo koopt een dik boek. Wat koopt Hugo?
3 Meike aait een tam konijn. Wat aait Meike?
4 Guusje schikt bloemen. Wat schikt Guusje?
5 Rowan geeft een cadeau. Wat geeft Rowan?

2 a  Schrijf het lijdend voorwerp op. Stel de vraag: wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

1 De vroedvrouw weegt de pasgeboren baby.
  Doe het zo: ¡ de pasgeboren baby

2 De kraamvrouw huilt dikke tranen.
3 De pasgeborene krijgt een luier.
4 De dokter doet een test.
5 De vader van de baby belt zijn eigen moeder.
6 Hij vertelt haar het goede nieuws.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het lijdend voorwerp in een zin 
herkent.

Dit moet je weten
•  Het lijdend voorwerp is het wat-deel in de 

zin.
•  Het lijdend voorwerp doet zelf niets, maar 

ondergaat wat het onderwerp en gezegde 
samen doen.

•  Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: 
wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

Jan speelt gitaar.
Wat + gezegde + onderwerp?
Wat speelt Jan?  gitaar 
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90

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het leenwoord op. 
Schrijf ook op uit welke taal dit woord geleend is.

1 Mijn moeder stond wel een half uur onder de douche.
 Doe het zo: ¡ douche (Frans)
2 Mijn vader zit met een vriend te chatten op internet.
3 Bij de buurman loopt een grote rottweiler in de tuin.

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

1 Schrijf de Engelse leenwoorden op.
Tip: het zijn er zes.
Doe het zo: game, ...

Op zondag vermaakt Jane zich vaak met een game. 
Eerst controleert ze haar e-mail en bekijkt of er nog 
belangrijke updates zijn. Dan stort ze zich in het 
avonturenspel. De software heet: Het geheim van 
apeneiland. Ze heeft het op haar computer gezet. Ze 
heeft het bijna uitgespeeld. Dat komt goed uit, want 
ze heeft gehoord dat er binnenkort een nieuw spel te 
downloaden is.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert leenwoorden herkennen in een zin.

Dit moet je weten
•  Een leenwoord is een woord dat we uit 

een andere taal hebben overgenomen.
•  Je schrijft het vaak op een andere 

manier dan je het uitspreekt.

computer, feedback  uit het Engels
bagage, maillot  uit het Frans

514107_T3_V5.indd   90 02-04-13   10:10


