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114

thema 4

Eerst proberen
Schrijf het gezegde en het lijdend voorwerp op. 
Onderstreep het lijdend voorwerp.

1 Melissa heeft een mooie presentatie gemaakt.
 Doe het zo: ¡ heeft een mooie 
  gemaakt
2 Tonje hield een spreekbeurt.
3 Bart kan zijn eigen website bouwen.

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

1 Schrijf het lijdend voorwerp op door 

1  De Mexicaan draagt hoge laarzen. 
Wat draagt de Mexicaan?

 Doe het zo: ¡ hoge laarzen
2  Een Engelsman draagt graag een bolhoed. 

Wat draagt een Engelsman graag?
3  Een Nederlander kweekt soms tulpen. 

Wat kweekt een Nederlander?
4  Bijna alle Fransen drinken wijn. 

Wat drinken …? (Maak de vraag af.)
5  Sommige Duitsers eten worst. 

(Stel zelf de vraag.)
6  Een Schot wil een Schotse rok. 

(Stel zelf de vraag.)

les 2

week 1 taal verkennen

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

Dit moet je weten
•  Je vindt het gezegde door alle werkwoorden 

van de zin bij elkaar te zetten.
•  Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: 

wat (of wie) + het gezegde + het onderwerp?
•  Het lijdend voorwerp doet zelf niets, maar 

volgt wat het onderwerp en het gezegde 
samen doen.

Jacco heeft een vlinder gevangen.
Wat heeft Jacco gevangen?  een vlinder
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thema 4

Eerst proberen
Schrijf de bepaling op met daarachter of het een 
van tijd (t) of een bepaling van plaats (p) is.

1 Iedereen schrijft nu een naam op een briefje.
 Doe het zo: ¡ nu (t), op een briefje (p)
2  Daarna verzamelt Meester Bob alle stemmen in 

een kartonnen doos.
3 Na een tijdje staan alle namen op het bord.

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

1 Schrijf de bepaling op door antwoord te

1  Aron zit boven in de klimboom. 
Waar zit Aron?

 Doe het zo: ¡ boven in de klimboom
2  Hier kan hij rustig dromen. 

Waar kan hij rustig dromen?
3  Hij verveelde zich vanmorgen. 

Wanneer verveelde hij zich?
4  Deze middag fantaseert hij erop los. 

Wanneer fantaseert hij erop los?
5  In zijn boom is hij koning van de wereld. 

Waar is hij de koning van de wereld?
6  Hij wuift elke dag iedereen vriendelijk toe. 

Wanneer wuift hij iedereen vriendelijk toe?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat bepalingen zijn.

Dit moet je weten
Waar-delen en wanneer-delen zijn bepalingen.
• Een waar-deel is een bepaling van plaats.

 Meester Bob geeft les.
 Waar geeft meester Bob les?  
 Meester Bob geeft les op het schoolplein.

• Een wanneer-deel is een bepaling van tijd.

 Meester Bob geeft les.
 Wanneer geeft meester Bob les?  
 Meester Bob geeft les na schooltijd.
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Eerst proberen
Schrijf het gezegde op en onderstreep het hulpwerkwoord.

1 Ik ben vandaag een bijzondere vrouw tegengekomen.
 Doe het zo: ¡ ben tegengekomen
2 Ik werd enorm geholpen door haar tips.
3 Ik heb veel geluk gehad.

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

1  Is het gekleurde woord een zelfstandig werkwoord of 
een hulpwerkwoord?

1 Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?
 Doe het zo: ¡ hulpwerkwoord
2 We liepen allebei de avondvierdaagse.
3 Er werd wat geglimlacht: van mij naar hem.
4 Maar ik zei niks uit verlegenheid!
5 Dus ik ben maar op hem afgestapt.
6 Gelukkig! Anders had ik niet bestaan!

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen zelfstandige 
werkwoorden en hulpwerkwoorden.

Dit moet je weten
•  Staat in een zin één werkwoord, 

dan is het een zelfstandig 
werkwoord. Dit werkwoord geeft de 
tijd en de activiteit in de zin aan.

 Peter sport veel.

•  Staan in een zin meer 
werkwoorden, dan is de 
persoonsvorm het hulpwerkwoord. 
Het andere werkwoord is dan het 
zelfstandige werkwoord. 

 Peter heeft vandaag veel gesport.

•  Veel gebruikte hulpwerkwoorden 
zijn: hebben, zijn en worden.
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Eerst proberen
Schrijf het beeld op. Zet erbij welke vorm het is.
a vergelijking (met of zonder als)
b alsof het leeft

1 Hij is zo koppig als een ezel.
 Doe het zo: ¡ als een ezel – a
2 Hoestend en proestend kwam haar autootje op gang.
3 Je kamer is een zwijnenstal!

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

1 Wat (of wie) wordt waarmee vergeleken?

1  René is een werkpaard.
 Doe het zo: ¡ René – een werkpaard

2  Judith is zo fris als een hoentje.

3  Duco’s gebit is een fietsenrek.

week 2

les 9

4  Tony’s computer is zo traag als een slak vandaag.

5 Karina heeft een stem als een nachtegaal.

6 Soukaina is een smeulende vulkaan.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat beeldspraak is.

Dit moet je weten
Bij beeldspraak gebruik je woorden die je 
niet letterlijk bedoelt. De woorden vormen 
samen een beeld of voorstelling.

Je leert twee vormen van beeldspraak:
• een vergelijking (met of zonder als)

 Hij is zo gek als een deur.

 Hij is een pannenkoek.

• iets zeggen over een ding alsof het leeft

 De auto kroop langzaam voorbij.
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