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taal verkennen | thema 6 | les 2

44

thema 6

Eerst proberen
Schrijf de werkwoorden op en zet de hoofdvorm er 
tussen haakjes achter.

1 Als kind begin je meteen je moedertaal te leren.
 Doe het zo: ¡ begin (pv.), leren (inf.)
2 In de wieg wordt er al voortdurend tegen je gepraat.
3 Je kunt ook twee moedertalen hebben.

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

1 Schrijf het werkwoordelijk gezegde op. 
Dit zijn alle werkwoorden in een zin.

1 Emma moet een beslissing nemen.
 Doe het zo: ¡ moet nemen
2 Ze moet haar moedertaal noemen.
3 Met haar moeder spreekt Emma Engels.
4 Met haar vader heeft ze altijd Nederlands gesproken.
5 Maar hij kan nog beter Servo-Kroatisch praten.
6 Ten slotte heeft Emma haar keuze gemaakt.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat een werkwoord drie hoofdvormen 
heeft.

Dit moet je weten
De drie hoofdvormen van het werkwoord zijn:
• het hele werkwoord of de infinitief (inf.)
• de persoonsvorm (pv.)
• het voltooid deelwoord (volt. deelw.)

Ik heb (pv.) een paar Franse woorden geleerd 
(volt. deelw.).
Ik wil (pv.) later goed Frans spreken (inf.).

514112_T6.indd   44 02-04-13   10:19



Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 7 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 22

taal verkennen | thema 6 | les 4

46

thema 6

Eerst proberen
Schrijf eerst de vraag op. Schrijf dan het meewerkend 
voorwerp op.

1 De meester moest haar de taalles uitleggen.
 Doe het zo: ¡ Aan wie moest de meester
  de taalles uitleggen?  haar
2  Ik geef moeder op haar verjaardag een woordenboek.
3 Juf legt aan de kinderen de som uit.

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

1 Schrijf het meewerkend voorwerp op.
Doe het zo: ¡ aan Jay

les 4

week 1

1  Zoë geeft aan Jay een 
papiertje.

4  Ahmed vraagt aan 
hem om uitleg.

6  De juf geeft 
haar straf.

3  Siem geeft aan 
Ahmed een por.

5  Ahmed heeft aan Aisha 
het briefje gegeven. 

2  Jay schrijft aan 
Siem een briefje.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het meewerkend voorwerp 
herkennen in een zin.

Dit moet je weten
Het meewerkend voorwerp 
geeft antwoord op de vraag: 
aan wie + gezegde + onderwerp + 
lijdend voorwerp?

Thomas gaf Lizzy een groene appel.

Wie gaf? 
Thomas  onderwerp
Wat gaf Thomas? 
een groene appel  lijdend voorwerp
Aan wie gaf Thomas een groene appel?
Lizzy  meewerkend voorwerp
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taal verkennen | thema 6 | les 7

52

thema 6

Eerst proberen
Schrijf de zin op en onderstreep de persoonlijke 
voornaamwoorden.
Is het in de zin het onderwerp? Kleur het rood.
Is het lijdend voorwerp? Kleur het groen.
Is het meewerkend voorwerp? Kleur het geel.

1 Ik heb hem gisteren nog gezien.
 Doe het zo: ¡ Ik heb hem gisteren 
  nog gezien.
2 Hij gaf mij beschaafde kleren.
3 Ik vond ze eerder bizar.

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

1 Schrijf de persoonlijk voornaamwoorden op.
Doe het zo: ¡ Ik, je

 Lieve Chantal,

1 Ik wil je graag uitnodigen.
2 Wil je komen logeren?
3 Mijn ouders vinden het goed: ze willen je graag eens ontmoeten.
4 Ik schrijf jou bijna elke week een brief.
5 Nu moet je eens zien hoe wij hier wonen.
6 Ik zou het heel leuk vinden als je een paar dagen komt.

 Anne Fleur

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat persoonlijke voornaamwoorden zijn.

Dit moet je weten
•  De rode persoonlijke voornaamwoorden kunnen het 

onderwerp van de zin zijn. De andere niet: die zijn 
vaak lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp.

enkelvoud meervoud
ik mij/me wij/we ons
jij/je jou/je jullie jullie
u 
hij hem
zij/ze haar zij/ze hen/hun/ze
het het

•  Een persoonlijk voornaamwoord kun je altijd 
vervangen door een zelfstandig naamwoord of 
een eigennaam.

Ze stuurt haar een e-mail. – Karen stuurt Ieke een e-mail.
Hilde wil de jongen zien. – Ze wil hem zien.
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taal verkennen | thema 6 | les 9

54

thema 6

Eerst proberen
Welk woord is dubbelzinnig? Schrijf beide betekenissen op.

1 De gevangene luisterde geboeid naar de rechter.
 Doe het zo: ¡ geboeid: met boeien aan, 
  heel geïnteresseerd
2 Mijn opa zit de hele dag voor de buis.
3 Op de schommel zit een meisje dat niemand kent.

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

1 Schrijf de twee betekenissen van het gekleurde woord op.
1 De bank staat aan de weg.
 Doe het zo: ¡ een bank om op te zitten, 
  een bank waar je geld brengt
2 Heb jij ook zo’n last van de vorst?
3 Ze gooit een blik op haar huiswerk.
4 Ik hoef jouw kussen niet.
5 Er ligt een slang in het gras.
6 Ik zoek mijn muis.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dubbelzinnig taalgebruik 
herkennen.

Dit moet je weten
Soms kan een woord of (een deel van) een 
zin op twee manieren worden begrepen.

Mijn oudste zus is gelukkig getrouwd.
1 Mijn zus is getrouwd en ze is gelukkig.
2  Ik ben blij dat mijn zus getrouwd is: 

gelukkig maar!

De man droogt de hond met de doek.
1  De man heeft een doek in zijn hand 

waarmee hij de hond droogt.
2  De man droogt een hond die een doek 

in zijn mond heeft.
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