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12

thema 1

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar in je schrift: 
ww, zn, bn en vz. 
Schrijf de woordsoorten van elke zin op. 
Als de woordsoort niet voorkomt, zet je een streepje.

1 De spreekbeurt gaat over ontwikkelingswerk.
 Doe het zo:

 ¡ ww: gaat
  zn: spreekbeurt
  bn: –
  vz: over

2 De oom doet goed werk.
3 De kinderen maken voetballen van

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

1 Benoem de gekleurde woordsoorten in de zin.
Kies uit:  ww    lw    zn    bn 

1 Ik krijg iedere week zakgeld van mijn pa.
 Doe het zo: ¡ krijg (ww), zakgeld (zn)
2 Ik spaar voor een nieuwe spelcomputer.
3 Mijn moeder zegt dat ik niet alles zelf moet houden.
4 Ze zegt dat veel kinderen niet half zoveel hebben als ik.
5 Ik moet van haar tien procent van mijn zakgeld aan het goede doel geven.
6 Dan ben ik gewoon zelf het goede doel!

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je herhaalt de woordsoorten die je hebt gehad.

Dit moet je weten
Dit zijn de afkortingen voor de woordsoorten:
werkwoord = ww
lidwoord = lw
bijvoeglijk naamwoord = bn
zelfstandig naamwoord = zn
voorzetsel = vz

De oom werkt in een arm land.

ww: werkt
lw: de, een
bn: arm
zn: oom, land
vz: in
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14

thema 1

Eerst proberen
Schrijf de goede persoonsvorm op.

1 Tim wilden/wil/willen van alles vertellen over Congo.
 Doe het zo: ¡ wil
2 Carlijn begin/begint/beginnen te klappen.
3 Imane zuig/zuigt/zuigen nadenkend op haar pink.

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

1 Schrijf de goede persoonsvorm op.

1 Juf Judith werkt/werken op een schooltje in Haïti.
 Doe het zo: ¡ werkt
2 Vroeger woonde/woonden juf Judith in Nederland.
3 Gisteren vertelde/vertelt onze meester over het schooltje.
4 Onze school verzamelen/verzamelt elk jaar geld en schoolspullen.
5 De groepen 7 en 8 organiseren/organiseert de actie.
6 Ik ga/gaan thuis alvast naar mooie spulletjes zoeken.

2 a Schrijf de goede persoonsvorm op.

1  Oran, willen/wilt/wil jij meewerken aan 
het succes van onze actiegroep?

  Doe het zo: ¡ wil
2  Ik moest/moet/moeten voor de dag zelf wat 

extra hulp inschakelen.
3  Ingrid en ik bouwden/bouwen/bouwt 

gisteren een spookhuis, waar je doorheen 
moesten/moest/moeten kruipen.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je oefent met het gebruiken van de goede 
persoonsvorm.

Dit moet je weten
•  De persoonsvorm is een vorm van het 

werkwoord.
•  Aan de persoonsvorm kun je zien in 

welke tijd de zin staat en of het 
onderwerp enkelvoud of meervoud is.

Gisteren luisterde ik naar het verhaal van 
de meester.
Vandaag besluiten we om actie te voeren.
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taal verkennen | thema 1 | les 7

20

thema 1

Eerst proberen
Schrijf het werkwoordelijk gezegde op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1 Kaya wil graag buiten zitten.
 Doe het zo: ¡ wil zitten
2 Op school heeft Kaya niets verteld.
3 We moeten mensen met aids ter plekke helpen.

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

1 Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm op.

1 Tobias knaagt op zijn pen.
 Doe het zo: ¡ Tobias knaagt
2 Hij moet iets aan Fernando schrijven.
3 Fernando is al drie jaar zijn broertje van ver weg.
4 Tobias denkt diep na.
5 Wat schrijf ik nu aan een indiaans broertje in Ecuador?
6 Wat wil hij nou weten over een vreemde jongen in Nederland?

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het werkwoordelijk gezegde is.
Je leert het werkwoordelijk gezegde te vinden in 
een zin.

Dit moet je weten
•  Alle werkwoorden die in een zin horen, 

vormen samen het werkwoordelijk gezegde.
•  Een van de werkwoorden is de persoonsvorm.
•  Het werkwoordelijk gezegde zegt wat er in 

een zin is gedaan of wordt gedaan.

Ik heb gisteren een mooie film over 
kinderrechten gezien.
We moeten kinderen beschermen tegen 
discriminatie.
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22

thema 1 week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat directe rede en wat indirecte rede is.
Je leert hoe je leestekens moet zetten in de directe rede.

Dit moet je weten
Bij de directe en de indirecte rede geef je allebei aan 
wat iemand heeft gezegd.
•  Bij de directe rede herhaal je letterlijk wat iemand 

heeft gezegd. Je gebruikt een dubbele punt en 
aanhalingstekens. De letterlijke tekst begint met 
een hoofdletter.

Ze zei: ‘Ik wil je nooit meer zien.’

•  Bij de indirecte rede herhaal je niet letterlijk wat 
iemand heeft gezegd.

Ze zei dat ze me nooit meer wil zien.
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taal verkennen | thema 2 | les 2

46

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp van de zin op. 
Schrijf erachter welke persoon het is.

1 We stonden op de zandbank en keken over zee.
 Doe het zo: ¡ We, ¡e persoon meervoud
2 Halen jullie die fles uit zee?
3 De meeuw krijste een ondeugend woord.

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

1  Het gekleurde woord is het onderwerp. 
Welke persoon is het onderwerp?
Kies uit:  1e persoon   
  2e persoon   
  3e persoon 

Doe het zo: ¡ 2e persoon 

les 2

week 1

1  Geef jij die 
muzikant iets?

5  Of hij zit hier in 
zijn vrije tijd.

6  Ga jij voor je 
lol in de kou op 
straat zitten?

4  Ze hebben 
misschien geen 
huis.

2  Ik vind hem 
en zijn hond 
aardig.

3  Hij speelt 
niet goed.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat de 1e, 2e en 3e persoon 
enkelvoud en meervoud is.

Dit moet je weten

enkelvoud meervoud
1e persoon
2e persoon
3e persoon

ik
jij/je, u
hij, zij, het
het kind 
de boot
een makreel

wij/we
jullie
zij/ze
de kinderen
de boten
de makrelen
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taal verkennen | thema 2 | les 4

48

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het onderwerp op.

1 Op het strand ligt een zeester met zes armen.
 Doe het zo: ¡ een zeester met zes armen
2 De dappere kleuter prikt in een kwal.
3 ’s Middags is het terras van het laatste strandtentje erg vol.

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

1 Schrijf het onderwerp op.
Tip: het onderwerp is het deel dat vertelt wie of wat iets doet.

1 Een moeder is haar zoontje kwijt.
 Doe het zo: ¡ Een moeder
2 Een bezorgde moeder is haar zoontje kwijt.
3 Een strandwacht roept het welwillend om.
4 Een aardige strandwacht roept het welwillend om.
5 Er is een jongetje zoekgeraakt.
6 Er is een blond jongetje zoekgeraakt.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat het onderwerp van een zin 
uit meer woorden kan bestaan.

Dit moet je weten
Het onderwerp van een zin kan een 
woord of een woordgroep zijn.

Een papiertje zit in een f les.
In de f les zit een brief in indianentaal.
In de brief staan de laatste woorden 
van een indianenprinses.
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54

thema 2

Eerst proberen
Welke voorzetseluitdrukking past in de zin?
Kies uit de voorbeelden in de instapkaart.

1 … rekenen, hebben we de hele ochtend verhalen verteld.
 Doe het zo: ¡ In plaats van
2 Ik maak een taart … een recept uit een taartenboek.
3 … een lekke band ging ons uitje niet door.

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

1 Schrijf de voorzetseluitdrukking op.
Tip: begin met het gekleurde woord.

1  Mijn ouders adviseren mij graag ten aanzien van mijn vrijetijdsbesteding.
 Doe het zo: ten aanzien van
2  Zij willen graag dat ik een spel met hen doe in plaats van te gamen.
3 Ik probeer vaak aan mijn ouders te ontsnappen door middel van smoesjes.
4 Als gevolg van mijn smoesjes vragen ze me vaak of ik mee wil doen.
5 Met uitzondering van schaken, houd ik helemaal niet van gezelschapsspelen.
6 Misschien kan ik met behulp van de computer een gezelschapsspel maken.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert uitdrukkingen die beginnen en/of 
eindigen met een voorzetsel.
Je leert enkele uitdrukkingen gebruiken in 
een zin.

Dit moet je weten
Er zijn uitdrukkingen die bestaan uit drie of 
vier woorden. Ze beginnen en/of eindigen 
met een voorzetsel. Zo’n uitdrukking heet 
een voorzetseluitdrukking.

•  Als gevolg van een storing hadden we een 
tijd geen stroom. (a.g.v.)

•  In plaats van lampen gebruikten we 
kaarsen. (i.p.v.)

•  We staken de kaarsen aan met behulp 
van een aansteker. (m.b.v.)

•  Door middel van persoonlijke verhalen 
maakten we het gezellig. (d.m.v.)

•  Ten behoeve van de verstaanbaarheid 
zaten we dicht bij elkaar. (t.b.v.)
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taal verkennen | thema 2 | les 9

56

thema 2

Eerst proberen
Is de zin formeel of informeel? Schrijf de woorden op 
waaraan je dat kunt zien.

1 Ik ondervind veel hinder van uw geluidsinstallatie.
 Doe het zo: ¡ formeel: ondervind, hinder, uw
2 Met name ’s avonds gaat dit ten koste van mijn nachtrust.
3 Dus na tienen: uit dat ding!

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

1 Is de zin formeel of informeel?

1 Dames en heren, ik breng u graag naar boven.
 Doe het zo: ¡ formeel
2 Hé, wacht effe, niet zo dringen!
3 Op de eerste etage bevindt zich de afdeling lingerie.
4  U wilt graag geïnformeerd worden over de locatie 

van de bh’s, mevrouw?
5  Nou, da’s een eitje, op de eerste dus, bij de onderbroeken.
6 Nu kunt u de lift verlaten, uw bestemming is bereikt.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen formeel en 
informeel taalgebruik.

Dit moet je weten
Formele taal is taal zoals het hoort volgens 
de regels. Je gebruikt deze taal als je heel 
beleefd wilt zijn.

Wanneer zou het u schikken om een 
afspraak te maken?

 Informele taal is de taal die je dagelijks 
gebruikt. Je gebruikt deze taal als je met 
vrienden en bekenden praat.

Kom een keertje langs, man!
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taal verkennen | thema 3 | les 2

80

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het goede bezittelijk voornaamwoord op.

1 Hendrika Hengelvis hoorde bij mij. Ze was … vriendin.
 Doe het zo: ¡ mijn
2 Jij hebt toch een lampje? Dan is het … lampje.
3 Wij maken een lied. Dat wordt … lied.

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

1 Schrijf het bezittelijk voornaamwoord op.

1 Onze familie heeft vreemde gewoontes.
 Doe het zo: ¡ Onze
2 Mijn vader houdt ervan zich te vermommen.
3 Soms herkennen we onze eigen vader niet!
4 Hij vindt zijn hobby juist erg leuk.
5 Zijn kast hangt vol vreemde kostuums.
6  Misschien zie jij hem morgen als zwerver in jouw straat.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat bezittelijke voornaamwoorden 
zijn en hoe je ze gebruikt in een zin.

Dit moet je weten
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan 
van wie iets is of bij wie iemand hoort.

enkelvoud meervoud
1e persoon
2e persoon
3e persoon

mijn
je/jouw
zijn/haar

ons
jullie/uw
hun

Dit is mijn/ons huis.  1e persoon
Dat is je/jouw/jullie/uw hond.  2e persoon
Hugo is zijn/haar/hun vriend.  3e persoon
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taal verkennen | thema 3 | les 4

82

thema 3

Eerst proberen
Schrijf de hoofdzin en de bijzin op. 
Onderstreep de persoonsvorm.

1 Ik hoor zojuist dat Hendrika Hengelvis is opgegeten.
 Doe het zo: 
 ¡ hoofdzin: Ik hoor zojuist
  bijzin: dat Hendrika Hengelvis is

2 De Sabeltandvis vertelde niet of het hem gesmaakt had.
3  Hij was allang verdwenen toen het zand heel langzaam 

neerdwarrelde.

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

1 Schrijf de persoonsvorm van hoofdzin en bijzin op.
Tip: de hoofdzin is gekleurd.

1 Sjaak haalt elke week vis, tenzij zijn lijf tegenwerkt.
 Doe het zo: ¡ haalt, tegenwerkt
2 Hij loopt naar de viskraam waar ze verse vis verkopen.
3 Hij kwam daar al toen hij nog een kleine jongen was.
4  De visboer vertelt de hele dag grappen terwijl hij 

de vis schoonmaakt.
5 ‘Omdat ik veel vis gevangen heb, bof je vandaag.’
6 ‘De haring is zo vers dat hij zelf in je mond zwemt.’

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen een hoofdzin 
en een bijzin.

Dit moet je weten
Een samengestelde zin bestaat uit twee 
of meer deelzinnen elk met een eigen 
persoonsvorm. Deelzinnen kunnen 
hoofdzin of bijzin zijn.
•  In de hoofdzin is de persoonsvorm 

het eerste of tweede woord.
•  In de bijzin staat de persoonsvorm 

achteraan of bijna achteraan. 
•  De bijzin zegt iets over de hoofdzin.

Joris vraagt of je morgen nog komt.

Joris vraagt.  hoofdzin
of je morgen nog komt.  bijzin
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taal verkennen | thema 3 | les 7

88

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het lijdend voorwerp op. 
Stel de vraag: wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

1 Denise showt haar nieuwe kleren.
 Doe het zo: ¡ haar nieuwe kleren 
2 Jay maait het lange gras.
3 Toby plakt de fietsband.

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

1  Schrijf het lijdend voorwerp op door antwoord te geven 
op de vraag.

1 Li krijgt een cadeau. Wat krijgt Li?
 Doe het zo: ¡ een cadeau
2 Hugo koopt een dik boek. Wat koopt Hugo?
3 Meike aait een tam konijn. Wat aait Meike?
4 Guusje schikt bloemen. Wat schikt Guusje?
5 Rowan geeft een cadeau. Wat geeft Rowan?

2 a  Schrijf het lijdend voorwerp op. Stel de vraag: wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

1 De vroedvrouw weegt de pasgeboren baby.
  Doe het zo: ¡ de pasgeboren baby

2 De kraamvrouw huilt dikke tranen.
3 De pasgeborene krijgt een luier.
4 De dokter doet een test.
5 De vader van de baby belt zijn eigen moeder.
6 Hij vertelt haar het goede nieuws.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het lijdend voorwerp in een zin 
herkent.

Dit moet je weten
•  Het lijdend voorwerp is het wat-deel in de 

zin.
•  Het lijdend voorwerp doet zelf niets, maar 

ondergaat wat het onderwerp en gezegde 
samen doen.

•  Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: 
wat (of wie) + gezegde + onderwerp?

Jan speelt gitaar.
Wat + gezegde + onderwerp?
Wat speelt Jan?  gitaar 
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taal verkennen | thema 3 | les 9

90

thema 3

Eerst proberen
Schrijf het leenwoord op. 
Schrijf ook op uit welke taal dit woord geleend is.

1 Mijn moeder stond wel een half uur onder de douche.
 Doe het zo: ¡ douche (Frans)
2 Mijn vader zit met een vriend te chatten op internet.
3 Bij de buurman loopt een grote rottweiler in de tuin.

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

1 Schrijf de Engelse leenwoorden op.
Tip: het zijn er zes.
Doe het zo: game, ...

Op zondag vermaakt Jane zich vaak met een game. 
Eerst controleert ze haar e-mail en bekijkt of er nog 
belangrijke updates zijn. Dan stort ze zich in het 
avonturenspel. De software heet: Het geheim van 
apeneiland. Ze heeft het op haar computer gezet. Ze 
heeft het bijna uitgespeeld. Dat komt goed uit, want 
ze heeft gehoord dat er binnenkort een nieuw spel te 
downloaden is.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert leenwoorden herkennen in een zin.

Dit moet je weten
•  Een leenwoord is een woord dat we uit 

een andere taal hebben overgenomen.
•  Je schrijft het vaak op een andere 

manier dan je het uitspreekt.

computer, feedback  uit het Engels
bagage, maillot  uit het Frans
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taal verkennen | thema 4 | les 2

114

thema 4

Eerst proberen
Schrijf het gezegde en het lijdend voorwerp op. 
Onderstreep het lijdend voorwerp.

1 Melissa heeft een mooie presentatie gemaakt.
 Doe het zo: ¡ heeft een mooie 
  gemaakt
2 Tonje hield een spreekbeurt.
3 Bart kan zijn eigen website bouwen.

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

1 Schrijf het lijdend voorwerp op door 

1  De Mexicaan draagt hoge laarzen. 
Wat draagt de Mexicaan?

 Doe het zo: ¡ hoge laarzen
2  Een Engelsman draagt graag een bolhoed. 

Wat draagt een Engelsman graag?
3  Een Nederlander kweekt soms tulpen. 

Wat kweekt een Nederlander?
4  Bijna alle Fransen drinken wijn. 

Wat drinken …? (Maak de vraag af.)
5  Sommige Duitsers eten worst. 

(Stel zelf de vraag.)
6  Een Schot wil een Schotse rok. 

(Stel zelf de vraag.)

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het gezegde en het lijdend 
voorwerp in een zin herkent. 

Dit moet je weten
•  Je vindt het gezegde door alle werkwoorden 

van de zin bij elkaar te zetten.
•  Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen: 

wat (of wie) + het gezegde + het onderwerp?
•  Het lijdend voorwerp doet zelf niets, maar 

volgt wat het onderwerp en het gezegde 
samen doen.

Jacco heeft een vlinder gevangen.
Wat heeft Jacco gevangen?  een vlinder
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taal verkennen | thema 4 | les 4

116

thema 4

Eerst proberen
Schrijf de bepaling op met daarachter of het een 
van tijd (t) of een bepaling van plaats (p) is.

1 Iedereen schrijft nu een naam op een briefje.
 Doe het zo: ¡ nu (t), op een briefje (p)
2  Daarna verzamelt Meester Bob alle stemmen in 

een kartonnen doos.
3 Na een tijdje staan alle namen op het bord.

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

1 Schrijf de bepaling op door antwoord te

1  Aron zit boven in de klimboom. 
Waar zit Aron?

 Doe het zo: ¡ boven in de klimboom
2  Hier kan hij rustig dromen. 

Waar kan hij rustig dromen?
3  Hij verveelde zich vanmorgen. 

Wanneer verveelde hij zich?
4  Deze middag fantaseert hij erop los. 

Wanneer fantaseert hij erop los?
5  In zijn boom is hij koning van de wereld. 

Waar is hij de koning van de wereld?
6  Hij wuift elke dag iedereen vriendelijk toe. 

Wanneer wuift hij iedereen vriendelijk toe?

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat bepalingen zijn.

Dit moet je weten
Waar-delen en wanneer-delen zijn bepalingen.
• Een waar-deel is een bepaling van plaats.

 Meester Bob geeft les.
 Waar geeft meester Bob les?  
 Meester Bob geeft les op het schoolplein.

• Een wanneer-deel is een bepaling van tijd.

 Meester Bob geeft les.
 Wanneer geeft meester Bob les?  
 Meester Bob geeft les na schooltijd.
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122

thema 4

Eerst proberen
Schrijf het gezegde op en onderstreep het hulpwerkwoord.

1 Ik ben vandaag een bijzondere vrouw tegengekomen.
 Doe het zo: ¡ ben tegengekomen
2 Ik werd enorm geholpen door haar tips.
3 Ik heb veel geluk gehad.

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

1  Is het gekleurde woord een zelfstandig werkwoord of 
een hulpwerkwoord?

1 Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?
 Doe het zo: ¡ hulpwerkwoord
2 We liepen allebei de avondvierdaagse.
3 Er werd wat geglimlacht: van mij naar hem.
4 Maar ik zei niks uit verlegenheid!
5 Dus ik ben maar op hem afgestapt.
6 Gelukkig! Anders had ik niet bestaan!

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen zelfstandige 
werkwoorden en hulpwerkwoorden.

Dit moet je weten
•  Staat in een zin één werkwoord, 

dan is het een zelfstandig 
werkwoord. Dit werkwoord geeft de 
tijd en de activiteit in de zin aan.

 Peter sport veel.

•  Staan in een zin meer 
werkwoorden, dan is de 
persoonsvorm het hulpwerkwoord. 
Het andere werkwoord is dan het 
zelfstandige werkwoord. 

 Peter heeft vandaag veel gesport.

•  Veel gebruikte hulpwerkwoorden 
zijn: hebben, zijn en worden.
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taal verkennen | thema 4 | les 9

124

thema 4

Eerst proberen
Schrijf het beeld op. Zet erbij welke vorm het is.
a vergelijking (met of zonder als)
b alsof het leeft

1 Hij is zo koppig als een ezel.
 Doe het zo: ¡ als een ezel – a
2 Hoestend en proestend kwam haar autootje op gang.
3 Je kamer is een zwijnenstal!

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

1 Wat (of wie) wordt waarmee vergeleken?

1  René is een werkpaard.
 Doe het zo: ¡ René – een werkpaard

2  Judith is zo fris als een hoentje.

3  Duco’s gebit is een fietsenrek.

week 2

les 9

4  Tony’s computer is zo traag als een slak vandaag.

5 Karina heeft een stem als een nachtegaal.

6 Soukaina is een smeulende vulkaan.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat beeldspraak is.

Dit moet je weten
Bij beeldspraak gebruik je woorden die je 
niet letterlijk bedoelt. De woorden vormen 
samen een beeld of voorstelling.

Je leert twee vormen van beeldspraak:
• een vergelijking (met of zonder als)

 Hij is zo gek als een deur.

 Hij is een pannenkoek.

• iets zeggen over een ding alsof het leeft

 De auto kroop langzaam voorbij.
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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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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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taal verkennen | thema 7 | les 2

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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taal verkennen | thema 7 | les 4

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?

514112_T7.indd   80 02-04-13   10:23



Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 7 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 27

taal verkennen | thema 7 | les 7

86

thema 7

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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88

thema 7

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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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

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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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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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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