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thema 2

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep de inhoudswoorden en 
erboven welke woordsoort het is. Gebruik de afkorting. 
Sla steeds een regel over.

1 De poes sloot vriendschap met de grote beer.
 Doe het zo:

 zn ww zn
¡ De poes sloot vriendschap m.
2 De beer woont nu in een afgesloten ruimte.
3 Poesje miauwde heel hard.

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

 
1 Schrijf de inhoudswoorden op. Zet de woordso

1 Gwens hartsvriendin heeft grote spitse oren.
 Doe het zo: ¡ hartsvriendin (zn), spitse (bn)
2 Gwen en Milly spelen uren met een grote bal.
3 De hond weet wat Gwen voelt.
4 Gwen vertelt haar de diepste geheimen.
5 Milly blaft nooit hard.
6 Nooit eerder had Gwen zo’n trouwe vriendin.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat inhoudswoorden zijn.

Dit moet je weten
•  Je kunt woordsoorten in twee groepen 

verdelen. Inhoudswoorden en 
functiewoorden.

•  De inhoudswoorden geven betekenis 
aan de zin. Inhoudswoorden zijn:
• werkwoord (ww)
• zelfstandig naamwoord (zn)
• bijvoeglijk naamwoord (bn)
• bijwoord (bw)

 zn ww bw bn zn

In de dierentuin leefde een erg zwarte beer.
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Eerst proberen
Maak twee zinnen. Schrijf de zinnen op met de juiste leestekens.
Denk aan de hoofdletters.

1  Zijn vriendschappen tussen dieren wel zo bijzonder ze 
komen best vaak voor

  Doe het zo:

 ¡ Zijn vriendschappen tussen dieren wel zo 
  bijzonder? Ze komen best vaak voor.
2 Kijk naar onze kip die is bevriend met een konijntje
3 Zijn moeder is dood daarom zorgt zij voor hem

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

1 Welk leesteken past tussen de [ ]? Schrijf dat op.

1 Wat doe je als een babyaapje wordt gepest[ ]
 Doe het zo: ¡ ?
2 De verzorgers in een Chinese dierentuin maakten zich zorgen[ ]
3 De hele groep pestte één kleine orang-oetang[ ] Zo gemeen[ ]
4 De verzorgers wilden het aapje helpen[ ] Daarom zetten ze er een hond bij[ ]
5 De hond beschermt het aapje[ ] Dat is echt geweldig[ ]
6 Snapt het aapje het[ ] Bij gevaar springt het snel op de rug van de hond[ ]

thema 2

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je herhaalt het gebruik van de punt, 
het vraagteken en het uitroepteken.

Dit moet je weten
Zonder leestekens is een tekst 
moeilijk te lezen.
•  Een punt geeft het einde van de 

zin aan.
•  Een vraagteken komt na een 

vraag.
•  Een uitroepteken komt na een 

bevel, een uitroep of een zin 
die je nadruk wilt geven.

Ik zit op waterpolo. Mijn vriend ook.
Pas op! Zag je mij niet aankomen?
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Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het onderwerp met rood, 
het lijdend voorwerp met groen en het meewerkend 
voorwerp met geel.
Let op: niet in elke zin zitten alle zinsdelen.

1 Anna en Veerle ontvangen een uitnodiging.
 Doe het zo: 

 ¡ Anna en Veerle ontvangen een.
2 Ze geven hun ouders de hele dag complimentjes.
3 Hun ouders geven hun helaas geen toestemming.

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

1  Geef antwoord op de vraag. Zet erachter of je het onderwerp (ow), lijdend voorwerp (lv) of 
meewerkend voorwerp (mv) hebt gevonden.

1 Joan viert haar verjaardag. Wat viert Joan?
 Doe het zo: ¡ haar verjaardag (lv)
2 Ze stuurt Romano een uitnodiging. Aan wie stuurt ze een uitnodiging?
3 Romano krijgt een kleur. Wat krijgt Romano?
4 Hij vraagt zijn neef Tony raad. Aan wie vraagt hij raad?
5 Tony zou nooit een meidenfeest bezoeken. Wat zou Tony nooit bezoeken?
6 Romano moet het Joan maar zeggen. Wie moet het zeggen?

les 7

week 2 taal verkennen

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

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)?

Bas geeft zijn vriend Timo een cadeau.
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thema 2

Eerst proberen
Schrijf het schrijftaalwoord op. 
Zet erachter hoe je dit woord in spreektaal zou zeggen.
Doe het zo: ¡ doet genoegen – het fijn vinden

1 Het doet mij genoegen u uit te nodigen.
2 Het feest vindt plaats aanstaande zondag.
3 Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

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

1 Schrijf de schrijftaalwoorden op.
Doe het zo: ¡ Gaarne

1 Gaarne laat ik u het volgende weten.
2 Ik heb nog een paar plekken tot mijn beschikking.
3 U en uw gezelschap zijn derhalve welkom.
4 U moet wel de regels in acht nemen.
5 En u te allen tijde aan de regels houden.
6 Voor de rest wens ik u een voorspoedig verblijf.

Ella van Gent

week 2

les 9

6 Voor de rest wens ik u een voorspoedig verblijf.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat schrijftaalwoorden zijn.

Dit moet je weten
Er zijn twee soorten woorden:
•  Spreektaalwoorden: alledaagse 

woorden die in de spreektaal 
gebruikt worden. Ze komen 
vaak voor bij informele taal.

•  Schrijftaalwoorden: woorden 
die soms wat ouderwets en 
afstandelijk overkomen. Ze 
komen vooral in geschreven 
teksten voor en in formele taal.

schrijftaal spreektaal
echter maar
tevens ook
heden nu
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