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78

thema 7

Eerst proberen
Schrijf het meest passende aanwijzend voornaa

1  Hier in … zaal staan oude radio’s, 
in … zaal verderop de eerste mobieltjes.

 Doe het zo: ¡ deze, die
2  … mobieltje hier is uit het jaar nul, 

maar … mobieltje daar zou ik wel willen hebben.
3  Kijk! … codes zijn wel te kraken, 

maar van … codes daarginds snap ik niets.

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

1 Schrijf het aanwijzend voornaamwoord op.

1 Dit geheim ga ik een keer onthullen.
 Doe het zo: ¡ Dit
2 Ik schrijf het op dat kleine blaadje.
3 Met deze onzichtbare inkt.
4 Dan stop ik het in dit doosje.
5 Dat doosje stop ik diep in die la.
6 Zal iemand het vinden? Die kans is klein.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat aanwijzende voornaamwoorden 
zijn.

Dit moet je weten
•  Met een aanwijzend voornaamwoord 

geef je aan wie of wat je precies bedoelt, 
alsof je iets of iemand aanwijst.

•  Het aanwijzend voornaamwoord kan 
ook voor een zelfstandig naamwoord 
staan, in plaats van het lidwoord.

•  Bij een het-woord gebruik je ‘dit’ 
(dichtbij) of ‘dat’ (verder weg). Bij een 
de-woord gebruik je ‘deze’ (dichtbij) of 
‘die’ (verder weg).

Dichtbij Verder weg
deze jongen die jongen
dit meisje dat meisje
deze kinderen die kinderen
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80

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden op. Schrijf het 
zelfstandig naamwoord waar ze bij horen erachter.
Gebruik haakjes om aan te geven dat het zelfstandig 
naamwoord er niet bij staat.

1 We hebben de keuze uit witte, bruine en volkoren.
 Doe het zo: ¡ witte (broodjes), bruine (), 
  volkoren broodjes
2 Je kunt ook kiezen uit grote of kleine bordjes met sla.
3 En magere, halfvolle en volle melk.

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

1 Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden op.

1 Kijk, daar hebben ze gekke petten en zeldzame!
 Doe het zo: ¡ gekke, zeldzame
2 Je weet toch dat ik bijzondere caps spaar?
3 Handgeverfde hoofddeksels en geborduurde zijn het mooist.
4 Dat zijn unieke exemplaren.
5 Dit is een coole cap, maar geen passende!
6 Ach, ik krijg vanzelf wel een dikker hoofd.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat een bijvoeglijk naamwoord ook 
zonder zelfstandig naamwoord in een zin 
kan staan.

Dit moet je weten
•  Een bijvoeglijk naamwoord staat 

meestal voor een zelfstandig 
naamwoord.

•  Het bijvoeglijk naamwoord kan ook 
alleen in de zin staan. Het zelfstandig 
naamwoord staat er dan niet, maar je 
weet wel welk zelfstandig naamwoord 
bedoeld wordt.

Hier zijn gekleurde blaadjes, wil je de 
groene of de gele?

Je weet dat hier bedoeld wordt: wil je de 
groene blaadjes of de gele blaadjes?
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Eerst proberen
Bestaat de samengestelde zin uit twee hoofdzinnen 
of uit een hoofdzin en een bijzin? 
Schrijf ook het voegwoord tussen haakjes op.

1  Hij kijkt lang naar het kunstwerk, 
maar zij loopt snel verder.

 Doe het zo: 

 ¡ hoofdzin + hoofdzin (maar)
 
2 Hij mist haar pas later en hij gaat haar zoeken.
3 Zij zit al in het restaurant, omdat ze honger heeft.

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

1 Schrijf het voegwoord op dat het best past in de zin.

1  De familie Singh gaat naar het museum 
en/of alle kinderen moeten mee.

 Doe het zo: ¡ en
2  Harald en Guno hebben geen zin, 

maar/want ze houden niet van kunst.
3  Ze gaan liever naar de bioscoop, 

of/maar dat zit er vandaag niet in.
4  Gaat de familie Singh zelf op onderzoek, 

of/maar nemen ze een rondleiding?
5  De kinderen krijgen een speurblad, 

want/of dat leert ze beter kijken.
6  Rustig gaan de kinderen van zaal naar zaal, 

want/maar Harald en Guno trekken hun eigen plan.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er samengestelde zinnen zijn die uit 
twee hoofdzinnen bestaan.

Dit moet je weten
•  De twee hoofdzinnen kunnen door een paar 

voegwoorden worden samengevoegd: en, maar, 
want, of. Welk voegwoord je kiest, hangt af van 
de betekenis tussen de twee hoofdzinnen.

•  In een hoofdzin staan onderwerp en 
persoonsvorm naast elkaar.

Hij speelt viool en zij speelt toneel.  opsomming
Lisa houdt van dansen, maar Janne houdt daar 
helemaal niet van.  tegenstelling
Ik ga niet naar buiten, want ik heb geen jas bij me. 

 reden
Ga je mee fietsen of heb je geen zin?  keuze
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Eerst proberen
Klopt de puntkomma in de zin? 
Zo nee, schrijf op welk leesteken er wel past.

1  Hij ging gisteren naar huis; 
omdat hij zich niet lekker voelde.

 Doe het zo: ¡ nee, komma
2  Volgende week ga ik naar het museum; 

mijn hele familie gaat mee.
3 Wyat was te laat; hij had pech met zijn brommer.

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

1 Klopt de puntkomma in de zin? Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.

1 Ik vind het kunstwerk niet mooi; ik blijf er naar kijken.
 Doe het zo: ¡ ja
2 Het is hier druk; we kunnen nergens anders heen.
3 Het schilderij hangt scheef; maar dat kan niemand iets schelen.
4 De gids let niet op ons; wij volgen hem braaf.
5 Ik kijk naar het schilderij; terwijl ik naar de uitleg luister.
6 Dit schilderij springt in het oog; wij vinden het prachtig.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je een puntkomma in een 
zin gebruikt.

Dit moet je weten
•  De puntkomma gebruik je tussen twee 

hoofdzinnen die bij elkaar horen.
•  De puntkomma gebruik je als er geen 

voegwoord staat tussen de twee 
hoofdzinnen.

•  De puntkomma sluit een mededeling in 
de ene zin af (zoals een punt) en geeft 
aan dat de mededeling in de volgende 
zin erbij hoort (zoals een komma).

 Morgen is mijn broer jarig; alle vrienden 
zijn uitgenodigd.
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