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taal verkennen | thema 5 | les 2

Boeiend! Hé, is Bjarne weg?

10

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het gezegde op. 
Onderstreep het voltooid deelwoord.

1 De monteur heeft flink geoefend.
 Doe het zo: ¡ heeft geoefend
2 Hij heeft de ASR compleet geïnstalleerd.
3 Ik heb het apparaat al getest.

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

1 De gekleurde woorden vormen samen het gezegde. 
Schrijf alleen het voltooid deelwoord op.

1 Bjarne heeft een verdwijnmachine gemaakt.
 Doe het zo: ¡ gemaakt
2 De kinderen hebben hem daarom professor genoemd.
3 In de pauze is hij snel de machine ingekropen.
4 De hele pauze lang heeft niemand hem gepest.
5 Maar ook niemand heeft hem gemist.
6 Daardoor heeft hij zich extra klein gevoeld.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het voltooid deelwoord een vorm van 
het werkwoord is dat staat in de voltooide tijd.

Dit moet je weten
•  De voltooide tijd geeft aan dat iets gebeurd 

en voltooid (afgerond) is.
•  De voltooide tijd maak je met een 

hulpwerkwoord (zijn, hebben) en 
het voltooid deelwoord.

•  Een voltooid deelwoord is een vorm van het 
werkwoord. Je herkent het vaak aan ge-.

Ik heb vorige maand een ASR-machine gekocht.
Daarvoor heb ik al mijn geld gebruikt.
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taal verkennen | thema 5 | les 4

12

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het bijwoord op. Schrijf ook op over welk 
woord het iets zegt.

1 Dit is een zeer moeilijk probleem.
 Doe het zo: ¡ zeer  moeilijk
2 De ASR-machine werkt heel snel.
3 De machine rammelt erg.

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

1 Welke van de gekleurde woorden in de zin is een bijwoord?

1 Jantien schrijft een erg boze brief.
 Doe het zo: ¡ erg
2 Jantien klaagt verschrikkelijk over haar machine.
3 Haar ASR-machine is een ontzettend langzaam apparaat.
4 Hij schrijft woorden verkeerd.
5 De limonade smaakt vies.
6 Jantien koopt snel een nieuwe machine.

2 Schrijf het bijwoord op. Schrijf ook op over welk woord het iets zegt.

1 Er zijn erg leuke uitvindingen gedaan.
 Doe het zo: ¡ erg  leuke
2 Ik heb enorm slaapverwekkende uitvindingen gezien.
3 Sommige uitvindingen zijn heel slim bedacht.
4 Ik vind de ligfiets een bijzonder mooie fiets!
5 De dunschiller schilt goed.
6 De huiswerkmachine was een ontzettend grote flop.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat bijwoorden zijn.

Dit moet je weten
Een bijwoord zegt iets over een woord dat geen 
zelfstandig naamwoord is.

Hij loopt snel. snel  loopt (ww)
Hij loopt heel snel.  heel  snel (bw) 

snel  loopt (ww)
Dat is een zeer 
interessante ontdekking. zeer  interessante (bn)
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taal verkennen | thema 5 | les 7

18

thema 5

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm van 
de hoofdzin op en kies het goede voegwoord.
Kies uit:  omdat    doordat    zodat    opdat 

1  Hij laat de koning komen, … hij zijn 
prototype demonstreert.

 Doe het zo: ¡ Hij laat, omdat
2  Hij veranderde iets aan het klavecimbel, 

… het nu uit zichzelf speelt.
3  Hij is in dienst van de koning, … hij eens 

iets nuttigs uit zal vinden.

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

1 Schrijf het goede voegwoord op.

1  Thijmen en Jasper lijken op elkaar, 
doordat/zodat ze broers zijn.

 Doe het zo: ¡ doordat
2  Vandaag hebben ze ruzie gehad, 

opdat/omdat Jasper iets kapotmaakte.

3  Thijmen wil pas komen eten, 
doordat/nadat Jasper van tafel is.

4  Jasper gaat expres langzaam eten, 
zodat/want Thijmen lang moet wachten.

5  Ze houden hun ruzie vol, 
zodat/totdat het avond wordt.

6  Dan maken ze het goed, 
omdat/opdat ze rustig in één kamer kunnen slapen.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat sommige voegwoorden een hoofdzin 
en een bijzin samenvoegen.

Dit moet je weten
•  Het voegwoord legt het verband uit tussen de 

hoofdzin en de bijzin.
•  De voegwoorden omdat, doordat, zodat en 

opdat geven aan waarom iets gebeurt of 
gebeurd is of zal gaan gebeuren.

Ik spreek af, omdat ik hem aardig vind.  reden
Doordat de computer stuk was, is ons werkstuk 
niet af.  oorzaak
Het fietspad was glad, zodat alle fietsers moesten 
afstappen.  gevolg
Hij leert hard, opdat hij een voldoende haalt.  
met als doel, om te bereiken dat

•  Als je van een samengestelde zin twee zinnen 
maakt, houd je het voegwoord over.
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taal verkennen | thema 5 | les 9

20

thema 5

Eerst proberen
Hoe is de apostrof gebruikt?
Kies één van de vier mogelijkheden uit 
de instapkaart.

1 Hij verveelt zich vaak ’s avonds.
 Doe het zo: 

 ¡  mogelijkheid ¡
2 Hij speelt met Brenda’s uitvinding.
3 Iets met spiegels en paraplu’s.

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

1 Schrijf voluit, zonder apostrof.
Doe het zo: ¡ de eerste cd van Madonna

week 2

les 9

1 Madonna’s eerste cd 2 opa’s gereedschapskist

3 keien uit A’foort

6 een kussen voor ’s nachts5 Mila’s oorbellen

4 tulpen uit A’dam

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een apostrof is en wanneer je deze gebruikt.

Dit moet je weten
•  De apostrof is een leesteken; een komma boven aan 

de schrijfregel.
• Je komt de apostrof tegen:
 1 ter vervanging van enkele letters
   zo een jongen  zo’n jongen 

des middags  ’s middags 
Amsterdam  A’dam

 2 bij sommige bezitsvormen
  de vader van Nina  Nina’s vader
 3 bij meervouden
  een baby  twee baby’s
 4 bij letterwoorden en cijferwoorden
  cd, PSV, A4  cd’tje, PSV’er, A4’tje
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