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taal verkennen | thema 8 | les 2

112

thema 8

Eerst proberen
Zet de zin in de gebiedende wijs.

1 Zou je het raam open willen doen?
 Doe het zo: ¡ Doe het raam 
  open!
2 Jij gaat morgen langs.
3 Wil je even hier komen?

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

1 Wat voor zin is het?
Kies uit:  gebiedende wijs    vertelzin    vraagzin 

1 ‘Geef hier dat mobieltje!’
 Doe het zo: ¡ gebiedende wijs
2 De juf riep hard.
3 Wat was er aan de hand?
4 ‘Ga zitten!’
5 De kinderen fluisterden.
6 Was het misschien een gekke foto?

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de gebiedende wijs is. 

Dit moet je weten
Een zin in de gebiedende wijs is een bevel, een wens of een advies:
• De zin begint met de stam van het werkwoord.
• In de zin staat geen onderwerp.
• Vaak is die zin korter dan de zin waarvan hij is afgeleid.
• De zin eindigt vaak met een uitroepteken.

Gebiedende wijs Vertelzin of vraagzin
bevel: Doe de deur open! Zou je de deur open willen doen?
wens: Laat ons winnen! Ik hoop dat ze ons laten winnen.
advies: Doe mee en win! Je kunt meedoen en winnen.
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taal verkennen | thema 8 | les 4

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert voornaamwoorden benoemen in een zin.

Dit moet je weten
Persoonlijke voornaamwoorden geven 
aan wie erbij is betrokken.

ik
mij/
me

jij/je
jou/je

u
u

hij
hem

zij/ze
haar

het
het

wij/we
ons

jullie
jullie

zij/ze
hen/
hun

Bezittelijke voornaamwoorden geven 
aan van wie iets is.

mijn jouw/
je

uw zijn haar ons/
onze

jullie hun

Aanwijzende voornaamwoorden wijzen 
iets aan.

dit, dat, die, deze

114

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het persoonlijk voornaamwoord met blauw, 
het bezittelijk voornaamwoord met rood en het aanwijzend voornaamwoord met groen.

1  Wil je mij deze schroeven verkopen?
 Doe het zo: ¡ Wil je mij deze schroeven verkopen?
2  We hebben onze fiets ermee gemaakt.
3 Ik koop dit zakje voor mijn vader.

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

les 4
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taal verkennen | thema 8 | les 7

120

thema 8

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp, het lijdend voorwerp en het 
meewerkend voorwerp op.
Let op: niet in elke zin zitten alle zinsdelen.

1 Winston en Meral maken een project voor school.
 Doe het zo: 

 ¡ Winston en Meral (onderwerp), een
  project voor school (lijdend voorwerp)
2 De meester heeft hun alles uitgelegd.
3 Ze geven hun klasgenoten een test.

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

1  Geef het antwoord op de vraag en schrijf erachter of je 
het onderwerp, lijdend voorwerp of meewerkend 
voorwerp gevonden hebt.
Doe het zo: ¡ deze test (lijdend voorwerp)

1 Je vult deze test in. Wat vul je in?
2 Daarna geef je de test aan ons.  Aan wie geef je de test?
3 Voel jij je een reclameslachtoff er? Wie voelt zich een reclameslachtoff er?
4 Vraag je je ouders vaak nieuwe spullen? Wat vraag je?
5 Reclame geeft ons voortdurend boodschappen.  Aan wie geeft reclame voortdurend boodschappen?
6 Je geeft je vrienden die boodschappen weer door. Wat geef je door?

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp in een 
zin vindt.

Dit moet je weten
•  Het onderwerp vind je door te vragen: 
 wie (of wat) + gezegde.
•  Het lijdend voorwerp vind je door te 

vragen: wat (of wie) + gezegde + 
onderwerp.

•  Het meewerkend voorwerp vind je door 
te vragen: aan wie + gezegde + 
onderwerp + lijdend voorwerp.

Julia stuurt haar vriendin een sms’je.

Wie stuurt?
Julia  onderwerp
Wat stuurt Julia?
een sms’je  lijdend voorwerp
Aan wie stuurt Julia (een sms’je)?
haar vriendin  meewerkend voorwerp
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taal verkennen | thema 8 | les 9

122

thema 8

Eerst proberen
Geef aan om wat voor beeldspraak het gaat: 
deel voor het geheel of geheel voor een deel. 
Schrijf ook op wat er echt wordt bedoeld.

1 Dat is een mooie Rembrandt.
 Doe het zo: ¡ geheel voor een deel – 
  een schilderij van de 
  schilder Rembrandt
2 De neus kwam zowaar op tijd binnen.
3 Onze school verzon de beste reclametekst.

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

1 Geef aan om wat voor beeldspraak het gaat: deel voor het geheel of geheel voor een deel.
Tip: wat er echt bedoeld wordt, staat tussen haakjes erachter.

1 Hallo blote bast. (persoon die veel blote huid laat zien)
 Doe het zo: ¡ deel voor het geheel
2 Het hele strand kijkt! (alle mensen op het strand)
3 Volgens mijn winkel wordt dit badpak dé trend. (het personeel in de winkel)
4 Oh, die rode zwembroek komt hierheen! (de man in rode zwembroek)
5 Nou, die spierbundel daarnaast bevalt mij wel. (de man met veel spieren)

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert twee nieuwe vormen van beeldspraak.

Dit moet je weten
Er zijn nog twee andere vormen van beeldspraak:
•  Je kunt een woord dat een deel aangeeft ook 

gebruiken voor het geheel.

  In de klas zaten wel twintig knappe koppen.

  Het woord koppen geeft een deel van het 
lichaam aan. Maar hier wordt bedoeld: 
kinderen die slim zijn (‘een knappe kop’).

•  Je kunt een woord dat het geheel van iets 
aangeeft ook gebruiken voor een deel ervan.

 Nederland verloor in de finale van Spanje.

  De woorden Nederland en Spanje geven een 
heel land aan (het geheel). Maar hier wordt 
bedoeld: het Nederlandse en Spaanse 
voetbalelftal (een deel).
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