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L4 - Thema 1 - inhoud

1

2

Tijd

25’

25’

75’

Les/domeinen

Les 1: Kennismakingsactiviteit
Domeinen: luisteren, lezen,
spreken

Les 2: Vrij lezen
Domein: lezen

L4 - Thema 1 - themaplanner

Les 3: Silke Speurneus
Domeinen: lezen, spreken,
luisteren

De leerlingen lezen in groep elk een
ander fragment uit het boek Silke
Speurneus. Nadien proberen ze met de
klas het hele verhaal samen te stellen.

De leerlingen lezen vrij in een boek
naar keuze en voeren een algemene
opdracht uit.

De leerlingen ontdekken aan de hand
van de ontdekplaat diverse talige
elementen rond het thema ‘Te land,
ter zee en in de lucht’.

Inhouden

>> Lees de fragmenten uit Silke
Speurneus, Reina Ollivier (Talentbib
4) en de voorleestekst van
bronnenblad 1.
>> Kopieer de fragmenten van
het verhaal met bijbehorende
opdrachten (kopieerbladen 1-10).
Elk duo verwerkt een ander deel
van het verhaal. Denk na over de
verdeling van de teksten: tekst 2
en 10 zijn langer en iets moeilijker,
tekst 1 en 4 zijn korter en hebben
eenvoudigere opdrachten.
>> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.
>> Voorzie de correctiesleutel van
oefening 3 (kopieerblad 11).

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema
in de bib lenen en aanbieden in de
klas.

>> Bekijk vooraf de ontdekplaat.
>> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.
>> Als je met tablets of computers
werkt, werken de leerlingen per
twee.
>> Als je klassikaal werkt, projecteer
dan de ontdekplaat.

Voorbereiding

Diversen
>> praatkaartjes

Folio
>> taalschrift p. 5-7
>> bronnenblad 1
>> bronnenblad 2
>> kopieerbladen 1-11
>> boek Silke Speurneus, Reina Ollivier
(Talentbib 4)

Digitaal
>> bordboek
>> ontdekplaat
>> dvd

Diversen
>> een boek naar keuze

Diversen
>> kladpapier
>> praatkaartjes
>> tablets, computers of digibord
>> facultatief: wekker of timer
>> facultatief: hoofdtelefoons
>> facultatief: een dobbelsteen

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Materialen

Themaplanner - Te land, ter zee en in de lucht
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3

De les bestaat uit twee delen. In het
eerste deel onderzoeken de leerlingen
krantenartikelen. In het tweede deel
maken ze een eigen reismarkt met
aangeboden reisbrochures.

Inhouden

75’
De leerlingen herhalen de schrijfwijze
(3 x 25’) van woorden met:
>> aai, ooi of oei,
>> ieuw of eeuw,
>> uw,
>> ei/ij en ou/au,
>> a, o of u op het einde.

75’

Les 4: Speuren in kranten en
reisbrochures
Domeinen: lezen, luisteren,
schrijven, spreken

Les 5: Herhaling (1)
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 1): voor de ene helft
van de klas dictee 1, voor de
andere helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Kopieer de rubriceeroefening en
de bijbehorende woordkaarten
(kopieerblad 2) voor het
partnerwerk. Knip ze uit en
lamineer voor langdurig gebruik.

>> Lees vooraf de verschillende
krantenartikelen (kopieerbladen
1-9) en reisbrochures (taalschrift
p. 10-13). Het is ook mogelijk met
recente krantenartikelen te werken.
>> Kopieer per duo een krantenartikel
(kopieerbladen 1-9). Elk duo
verwerkt een ander artikel.
>> Voor de reisbrochure werken de
leerlingen in zes groepen. Elke
groep werkt met een andere
brochure.
>> Voorzie de correctiesleutel van
oefening 6 (kopieerblad 10).

Voorbereiding

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-2
>> wandplaat: ei-plaat
>> wandplaat: au-strip

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Diversen
>> post-its
>> kladpapier
>> een wekker of timer
>> facultatief: actuele krantenartikelen

Folio
>> taalschrift p. 8-15
>> kopieerbladen 1-10
>> kopieerblad 11

Digitaal
>> bordboek

Materialen

4
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Tijd

50’

25’

75’

Les/domeinen

Les 6: Werkwoorden onder de
loep genomen
Domeinen: taaldenken, schrijven

Les 7: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 8: Avonturen vol vervoering
Domeinen: luisteren, schrijven

De leerlingen schrijven een verslag
voor de klasblog of -krant op basis van
een kijk- of luisterfragment.

De leerlingen lezen vrij in een boek
naar keuze en voeren een algemene
opdracht uit.

De leerlingen onderzoeken
werkwoorden in alle vormen. Ze
merken op dat bij elk werkwoord een
stuk terugkeert (de stam) en een stuk
verschilt (de uitgang). Ze herkennen
de infinitief.

Inhouden

>> Bekijk en beluister vooraf de beelden luisterfragmenten op bingel.be.
Je kunt de leerlingen ook laten
luisteren naar een recent verslag
van een rit uit de Ronde van
Frankrijk.
>> Kopieer de kernwoorden
(kopieerbladen 1-4) op A3-formaat
of schrijf ze over op A3-papier.

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema
in de bib lenen en aanbieden in de
klas.

>> Kopieer de werkwoordkaarten
(kopieerblad 1) tweemaal en knip
de kaarten uit. Lamineer ze voor
langdurig gebruik.

Voorbereiding

Diversen
>> een wekker of timer
>> tablets en/of computers
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 22-27
>> bronnenblad 1
>> kopieerbladen 1-4
>> kopieerbladen 1-3, 7-8 van les 4

Digitaal
>> bordboek
>> dvd
>> cd

Diversen
>> een boek naar keuze

Diversen
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 16-21
>> kopieerblad 1

Digitaal
>> bordboek

Materialen
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Les 11: Persoonsvormen onder
de loep genomen
Domein: taaldenken

De leerlingen werken hun verslag af:
ze verbeteren hun eerste versie en
schrijven hun verslag in het net.

Inhouden

50’

De leerlingen onderzoeken
werkwoorden in alle vormen. Ze
zoeken het verband tussen het
onderwerp en het werkwoord dat
afhangt van dat onderwerp (= de
persoonsvorm).

75’
De leerlingen herhalen de schrijfwijze
(3 x 25’) van:
>> woorden met verenkeling en/of
verdubbeling,
>> woorden met g of ch,
>> woorden gt of cht,
>> verkleinwoorden op tje,
>> de doffe klinker in enen, elen, eren.

75’

Les 9: Een verslag vol vervoering
Domeinen: schrijven, lezen

Les 10: Herhaling (2)
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Kopieer het blad met zinnen
(kopieerblad 1) eenmaal per vier
leerlingen.
>> Kopieer de woordkaarten
(kopieerblad 2) en knip ze uit.
Lamineer voor langdurig gebruik.

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 1): voor de ene helft
van de klas dictee 1, voor de
andere helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.

>> Lees de kladversies van de
verslagen. Noteer voor elke leerling
op een apart blad een concrete tip
over de inhoud.
>> Bij de coöperatieve werkvorm
‘genummerde hoofden’ (lesfase 1)
kun je de zinnen van de leerlingen
gebruiken als voorbeeld. Schrijf die
zinnen vooraf op het bord.
>> Voorzie voldoende computers en/
of laptops voor de leerlingen die
hun netversie op computer maken.

Voorbereiding

Diversen
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 31-33
>> kopieerbladen 1-2

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> bronnenblad 1
>> wandplaat: verenkelen en
verdubbelen
>> wandplaat: gt of cht

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> computers en/of laptops

Folio
>> taalschrift p. 28-30
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek

Materialen

6
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25’

25’

Les 12: Taalspel ‘Aan boord van ...’
Domeinen: spreken – drama

Les 13: Vrij lezen
Domein: lezen

De leerlingen lezen vrij in een boek
naar keuze en voeren een algemene
opdracht uit.

De leerlingen bedenken en spelen een
rollenspel over een vervoermiddel.

Inhouden

Les 14: Woorden net als rustig(e)
75’
De leerlingen leren woorden met ig(e)
Domein: spelling
(3 x 25’) correct schrijven.

Tijd

Les/domeinen

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 1): voor de ene helft
van de klas dictee 1, voor de
andere helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema
in de bib lenen en aanbieden in de
klas.

>> Kopieer de eerste reeks
woordkaarten (kopieerblad 1)
eenmaal. Knip de kaartjes uit
en lamineer ze eventueel voor
langdurig gebruik.
>> Kopieer de tweede reeks
woordkaarten (kopieerblad 2)
zo vaak tot elke leerling één
kaartje heeft. Knip de kaartjes uit
en lamineer ze eventueel voor
langdurig gebruik.
>> Voorzie een dobbelsteen per twee
of drie leerlingen.

Voorbereiding

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: woorden met ig(e)

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Diversen
>> dobbelstenen
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 34-36
>> kopieerbladen 1-2
>> kopieerblad 3

Digitaal
>> bordboek

Materialen
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Tijd

25’

100’

100’

Les/domeinen

Les 15: Een kei in betekenissen
Domein: taaldenken –
betekenissen

Les 16: Differentiatieblok

Les 17: Evaluatieblok

Keuzeaanbod:
>> toets begrijpend lezen – fictie
>> toets begrijpend lezen – non-fictie
>> toets luisteren
>> toets taaldenken – betekenissen
>> toets spelling –
kortetermijngeheugen

De leerlingen krijgen
>> herhalingskansen voor diverse
doelen die in het thema aan bod
kwamen;
>> taken zelfstandig werk;
>> een taaltaak.

De leerlingen consolideren de
tekstwoorden en de school- en
instructietaal en gebruiken die
woorden actief.

Inhouden

>> Print de evaluaties af via de
zorg- en evaluatiemodule in het
lerarengedeelte van bingel.be.

>> Vul het portfolio in via de
zorg- en evaluatiemodule in
het lerarengedeelte van bingel.
be en maak op basis van het
voorgestelde aanbod een planning
per leerling.

>> Kopieer de woorden uit thema 1
(kopieerblad 1) voor elke leerling.
>> Voorzie voor de helft van de klas
post-its in de ene kleur en voor de
andere helft post-its in de andere
kleur.

Voorbereiding

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Diversen
>> post-its in twee verschillende
kleuren

Folio
>> taalschrift p. 37-40
>> kopieerblad 1
>> kopieerblad 2

Digitaal
>> bordboek

Materialen

8

L4 - Thema 1 - tips voor co-teaching

Les 12: Aangepast onderwijzen en team teaching
De ene leraar begeleidt een groep die moeite heeft bij het bedenken en opvoeren van het rollenspel. De andere leraar begeleidt de andere groepen.
De leraren kunnen er ook voor kiezen alle groepen te begeleiden zonder bijzondere aandacht aan één groep te besteden.

Les 11: Parallel onderwijzen en aangepast onderwijzen
De ene leraar begeleidt de instructieafhankelijke leerlingen in miniklas, de andere leraar gaat rond en helpt de instructieonafhankelijke en -gevoelige leerlingen als ze
daarom vragen.
Instructieonafhankelijke en -gevoelige leerlingen maken de controleoefening van lesfase 6 en kunnen hulp vragen aan een leraar. De andere leraar begeleidt de
instructieafhankelijke leerlingen die nog extra uitleg willen bij een taalweter.

Les 9: Parallel onderwijzen
Als de leraren elk de helft van de klas begeleiden, is het makkelijker om de tip voor elke leerling toe te lichten.
Het is ook mogelijk dat de ene leraar de instructieafhankelijke leerlingen begeleidt, terwijl de andere de instructiegevoelige en -onafhankelijke leerlingen onder zijn
hoede neemt.

Les 8: Parallel onderwijzen en meerdere instructieplaatsen
De ene leraar begeleidt de instructieafhankelijke leerlingen bij het oplossen van oefening 1 en 2. De andere leraar begeleidt de andere leerlingen. Het schrijven kun je
op dezelfde manier begeleiden. Wanneer de leerlingen in groep de fragmenten voor een tweede keer beluisteren, kun je de klasgroep over twee lokalen verdelen. Dat
beperkt de geluidsoverlast. Elke leraar begeleidt dan een groep.

Les 6: Parallel onderwijzen en aangepast onderwijzen
De ene leraar begeleidt de instructieonafhankelijke en –gevoelige leerlingen. De andere leraar begeleidt de instructieafhankelijke leerlingen in miniklas.
Instructieonafhankelijke en -gevoelige leerlingen kunnen bij het maken van oefening 7 hulp vragen aan de ene leraar. De andere leraar begeleidt de
instructieafhankelijke leerlingen die nog extra uitleg willen bij het werken met de taalweters.

Les 5, 10 en 14: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en -onafhankelijke leerlingen.

Les 4: Aangepast onderwijzen, parallel onderwijzen en meerdere instructieplaatsen
Wanneer de leerlingen de krantenartikelen verwerken begeleidt de ene leraar de instructieafhankelijke leerlingen in miniklas. Hij laat de teksten hardop lezen, helpt indien
nodig bij het verklaren van woorden en maakt met hen de bijbehorende oefeningen. De andere leraar begeleidt de instructiegevoelige en -onafhankelijke leerlingen.
Wanneer de leerlingen de reismarkt voorbereiden, begeleidt elke leraar de helft van de groepen.
Splits bij het voorstellen van de reisbrochures de klas in twee. Elke leraar begeleidt één deel van de klas.

Les 3: De ene leraar geeft les, de andere observeert
De ene leraar observeert het samenwerken, het leesniveau, de voorkennis en interesse van de leerlingen. De andere leraar geeft les.

Tips voor co-teaching

L4 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen
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1 De leraar biedt het onderwerp aan.
2 De leerlingen krijgen maximaal drie minuten de tijd om te bedenken wat ze weten over dat onderwerp.
3 De leerling vertelt in één minuut wat hij weet. (Eén minuut is ongeveer de tijd die je in de lift hebt om met
iemand te praten.)
4 De leraar noteert met sleutelwoorden op het bord.
5 De volgende ronde start. Nu luidt de vraag: “Wat zou je nog willen weten over het onderwerp?”

Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes per leerling (= de praatkaartjes)
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling krijgt één of maximaal twee praatkaartjes.
3 De leraar geeft het gespreksonderwerp op.
4 De leerlingen denken eerst individueel na.
5 De leraar geeft aan dat het groepsgesprek kan starten.
6 De leerling die het gesprek start, legt zijn praatkaartje in het midden van de tafel. De leerling die erop inpikt, doet
hetzelfde.
Pas als alle praatkaartjes in het midden van de tafel liggen en iedereen dus even vaak aan bod is gekomen, eindigt
het gesprek of worden de kaartjes opnieuw verdeeld voor een volgende ronde.

Materiaal per leerling: pen of potlood; een aantal post-its of kleine papiertjes
1 De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
2 Elke groep beschikt over een aantal post-its of kleine schrijfblaadjes.
3 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp op.
4 De leraar bepaalt de duur van de opdracht.
5 De leerlingen noteren na het startsignaal zoveel mogelijk antwoorden of ideeën: één per papiertje.
6 De papiertjes worden, ofwel verspreid over de tafel en in de groep voorgelezen en besproken, ofwel op het bord
gehangen en klassikaal voorgelezen en besproken.

De leerlingen bekijken samen de topwoorden en bespreken ze. Terwijl ze dat doen, leggen ze om de beurt aan
elkaar uit hoe het woord geschreven wordt. Daarbij modelen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

elevator pitch

praatkaartjes

gedachtenotities

uitwisselen en delen

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen

les 5
les 10
les 14

les 4

les 1
les 3

les 1
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Materiaal per leerling: dicteekaartjes
1 Leerling 1 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 2 schrijft op.
2 Leerling 2 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 1 schrijft op.
3 Zo gaan ze verder tot de beide dictees geschreven zijn.
4 De leerlingen wisselen de kaartjes uit en verbeteren hun dictee.
5 Ze bespreken de fouten die ze maakten en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit.

Materiaal per groep: een groot vel papier; materiaal per leerling: een eigen kleur stift
1 Elke groep krijgt een groot vel papier met daarop, in een cirkel of vierkant, het onderwerp of begrip. De
groepsleden hebben elk een stift in een andere kleur.
2 Om de beurt schrijven of tekenen de leerlingen op het vel wat het onderwerp of begrip bij hen oproept.
3 Vervolgens worden de relaties tussen de begrippen met lijnen aangegeven.
4 De woordenwebben worden opgehangen en toegelicht.

Materiaal, indien van toepassing: kaartjes of figuurtjes om de woordvoerders te kunnen aanduiden.
1 De leerlingen zitten in groepjes. Elk groepslid krijgt een nummer (of een kleur, een figuurtje dat bij het thema
past ...).
2 De leraar legt uit waarvoor dat nummer wordt gebruikt: Na het overlegmoment zal een nummer (of kleur, figuurtje
...) genoemd of geloot worden. De leerlingen met dat bepaalde nummer zijn de woordvoerders van de groep. Elk
groepslid moet dus het antwoord op de vraag kunnen formuleren.
3 De leraar stelt klassikaal een vraag of geeft de groep een opdracht.
4 De leerlingen gaan in groep aan de slag.
5 De leraar noemt het nummer of de nummers met wie hij de opdracht zal bespreken. Die leerlingen brengen
verslag uit. De overige leerlingen kunnen waar nodig aanvullen.

partnerdictee

woordenweb

genummerde
hoofden

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen

les 9

les 8

les 5
les 10
les 14
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één gaat, drie blijven

11
12

7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

De leerlingen zijn verdeeld in groepen van vier personen.
Elk groepslid krijgt een nummer van 1 tot en met 4.
De leraar geeft klassikaal de opdracht.
De groepen overleggen en gaan aan de slag.
De leraar zegt een willekeurig nummer.
Het groepslid met dat nummer staat recht en gaat naar een ander team.
Hij of zij brengt verslag uit van de bevindingen van de vorige groep.
De groep praat het nieuwe teamlid bij over hun bevindingen tijdens de vorige ronde.
Er wordt verder gewerkt en overlegd.
De leraar noemt een ander nummer.
De leerlingen met dat nummer staan recht en gaan naar een andere groep.
(Opgelet: Ze mogen niet aansluiten bij groepsleden waarmee ze tijdens de vorige sessie samenzaten.)
Er wordt opnieuw informatie uitgewisseld in de nieuwe groepen.
Na drie rondes zijn er nieuwe groepen gevormd. De activiteit kan eventueel in de oorspronkelijke groep worden
afgesloten of er kan een klassikaal verwerkingsmoment plaatsvinden.

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen
les 11

Thema 1 - les 1

Kennismakingsactiviteit
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

luisteren, lezen, spreken
de ontdekplaat
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les maakt de leerlingen enthousiast om aan het thema te
beginnen. Op de ontdekplaat ontdekken ze wat later uitgebreid aan
bod komt.
>> De leerlingen ontdekken de drie domeinen: land, water, lucht.
Elk domein heeft een afbeelding van Reina Ollivier, de auteur van
het verhaal dat in les 3 aan bod komt.
>> In les 4 maken ze kennis met avontuurlijke zaken die toeristen in
Namibië kunnen doen. Het verhaal van Reina Ollivier speelt zich
ook af in Namibië.
>> In les 8 bekijken de leerlingen filmpjes over avonturen met de
fiets, de trein, de auto en een zeepkist. Op de ontdekplaat krijgen
ze een voorsmaakje.
>> In les 9 schrijven ze een verslag dat aansluit bij het filmpje.

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> kladpapier
>> twee praatkaartjes per
leerling
>> tablets, computers of
digibord
>> facultatief:
–– een wekker of timer
–– per duo een
hoofdtelefoon
–– een dobbelsteen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan en bereid zijn te luisteren.
Andere doelen
>> In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden, chronologie herkennen, vergelijkingen
herkennen, relaties ontdekken.
>> Gewenste informatie opzoeken in verschillende bronnen.
Vragen stellen om informatie in te winnen: hypothetische en
reflectieve vragen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
>> Bekijk vooraf de ontdekplaat. Op die manier kun je inspelen op de vragen en interesses van de leerlingen.
>> Je kunt de les klassikaal geven aan de hand van het digibord, maar de spreek- en luisterkansen van de
leerlingen worden aanzienlijk vergroot als ze per twee aan de slag kunnen op een tablet of computer. Als
je klassikaal werkt, projecteer dan de ontdekplaat en laat leerlingen om de beurt een keuze
maken.
>> Voorzie twee praatkaartjes per leerling voor de coöperatieve werkvorm ‘praatkaartjes’. Die
Goede Vaar
t
werkvorm komt geregeld aan bod en de leerlingen kunnen de kaartjes meerdere keren
gebruiken. In plaats van kaartjes kunnen ook steentjes, parels ... worden voorzien.
>> Je kunt dit thema koppelen aan het thema ‘Goede vaart’ uit Op Verkenning.
3 .4
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> elevator pitch
>> praatkaartjes

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen maken een overwogen keuze bij het aanklikken van items. Als het gekozen onderwerp hen boeit,
kunnen ze doorklikken en nog meer te weten komen. Sluit het gekozen item niet aan bij hun interesseveld, dan
kiezen ze opnieuw. Partners delen het best een aantal interesses en kunnen dan gemakkelijker keuzes maken.
Partners met een verschillende interesse moeten compromissen sluiten.

Brug naar andere leergebieden
>> Muzische vorming: Maak zelf een blotevoetenpad of organiseer een flashmob op school. Je kunt ook
verder werken met het gedicht ‘In de bus’ of het lied ‘Vlieger’. Oefen met de leerlingen het bijbehorende
dansje of laat ze eigen bewegingen bij het lied verzinnen.
>> Muzische vorming (beeld): Laat de boot aan de hand van het stappenplan uit de ontdekplaat vouwen.
Kleef de boten nadien op een groot, blauw blad. Zo krijg je een klasvloot.
>> Speel het spelletje ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ als tussendoortje tijdens de eerste schoolweken.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het thema bepalen
Coöperatief leren: elevator pitch
Laat de leerlingen gedurende drie minuten sleutelwoorden opschrijven
over het thema ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Ze noteren ook hun
vragen over het thema waarop ze graag een antwoord willen.
Daarna vertellen de leerlingen gedurende één minuut aan hun partner
wat het thema bij hen oproept en wat hun vragen zijn.
Laat enkele sleutelwoorden en vragen verwoorden en noteer die op het
bord.
Jullie verkennen dadelijk per twee het thema ‘Te land, ter zee en in de lucht’.
Duid op de ontdekplaat aan wat je interessant vindt. Daarvoor krijg je vijftien
minuten.
Als je klaar bent met de ontdekplaat, bespreek je met je partner of er iets is
waarover je meer wilt weten.
Bespreek ook deze vragen:
1 Wat kwam je te weten dat nieuw voor je is?
2 Wat sprak jou het meest aan?
3 Wat vond je niet zo interessant? Waarom?

kladpapier

tablets, computers of digibord
ontdekplaat
TIP! Als je de ontdekplaat
bekijkt op het digibord, laat
de leerlingen dan om de
beurt iets aanklikken.
Om een spelelement toe te
voegen verdeel je de klas in
groepen. Elke groep heeft
een dobbelsteen. De groep
die het hoogste cijfer gooit,
kiest waarop geklikt wordt.
Schrijf de vragen op het bord.

L4 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het thema ontdekken
Coöperatief leren: praatkaartjes
De vijftien minuten ontdektijd gaan in.
Elke leerling heeft twee praatkaartjes. Als de partners hetzelfde willen
aanklikken, is er geen kaartje nodig. Raken ze het niet eens, dan
gebruiken ze om de beurt een praatkaartje.

ontdekplaat
twee praatkaartjes per leerling

De leerlingen werken samen. Bijvoorbeeld:
>> de ene leerling beluistert de mop en vertelt ze aan de andere leerling.
>> de ene leerling leest het raadsel, de andere geeft de oplossing.
>> ze lezen om de beurt een stukje tekst.
>> ...

TIP! Voorzie een wekker of
timer om de ontdektijd aan
te geven.

3 De ontdekplaat bespreken
Na de ontdektijd beantwoorden de leerlingen de vragen op het bord.
>> Wie heeft een antwoord gekregen op zijn vraag?
Laat enkele leerlingen hun antwoord formuleren. Wis die vragen van het
bord.
>> Wie kwam er een antwoord tegen op een vraag die nog op het bord staat?
Laat het antwoord toelichten. Wis daarna de vraag van het bord.

Controleren en reflecteren
4
>>
>>
>>
>>

TIP! Bespreek de vragen die
na de kennismakingsles nog
op het bord staan in een les
wereldoriëntatie.

Over de inhoud reflecteren
Wat vond je interessant om te weten?
Wat vond je saai, vervelend?
Kende iemand de auteur of had iemand al een boek gelezen van haar?
Wat vind je het leukste onderdeel: te land, ter zee of in de lucht? Waarom?

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> worden gestimuleerd en uitgedaagd.
>> kunnen later in het thema het spel ‘Ik ga op reis en ik neem mee ...’
leiden.
>> kunnen tussendoor een antwoord op de vragen zoeken die
onbeantwoord bleven.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken samen met sterke lezers: de sterkere lezer leest de tekst hardop.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> krijgen suggesties van de leraar om items aan te klikken, zodat ze
moeilijkere leesteksten vermijden. Ze bekijken bijvoorbeeld de
filmpjes over de luchtballon en het blotevoetenpad.

Na de les
Laat voor de volgende les een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
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Thema 1 - les 2

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> een boek naar keuze

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Help leerlingen die niet graag lezen een boek op maat te vinden. Bied hen verschillende tekstsoorten aan, zoals
strips, informatieve boeken en fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift ...
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de ‘stillezers’ zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
L4 - Thema 1 - les 2 - lesgang
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Wat gebeurde er in het boek dat je niet verwacht
had? Vertel erover.
>> Lees je in een non-fictieboek? Welk woord kende je niet en heb je door het
boek leren kennen? Leg het woord uit aan je klasgenoten.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Wie in de klas zou het boek ook moeten lezen? Maak hem/haar warm
voor het boek, maar let op dat je niet de hele inhoud verklapt!

TIP! Stimuleer leerlingen
om een boek uit te lezen
door leuke opdrachten te
verzinnen die ze pas mogen
uitvoeren als hun boek uit is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Laat de leerlingen reflecteren op het lezen en het leesproces:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren.
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een boek naar keuze
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Thema 1 - les 3

Silke speurneus
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren
het verhaal van Silke lezen en begrijpen
75 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen lezen in duo fragmenten uit het boek Silke Speurneus.
Elk duo leest een ander fragment. Nadien proberen ze met de klas
het hele verhaal samen te stellen.
In elk tekstdeel wordt een ander vervoermiddel gebruikt. Die
vervoermiddelen komen ook in de volgende lessen aan bod.

Digitaal
>> bordboek
>> ontdekplaat
>> dvd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Op basis van op hun leeftijd afgestemde teksten: hoofden bijzaken, begin en midden en einde onderscheiden,
vergelijkingen herkennen, relaties tussen hoofdpersoon
en nevenpersonages, relaties (oorzaak-gevolg) afleiden,
chronologie, fictie en non-fictie onderscheiden.

Folio
>> taalschrift p. 5-7
>> bronnenblad 1
>> bronnenblad 2
>> kopieerbladen 1-11
>> boek Silke Speurneus,
Reina Ollivier (Talentbib 4)
Diversen
>> praatkaartjes

Andere doelen
>> Een gelezen, beluisterd of bekeken verhaal samenvatten.
>> Tijdens het spreken hun gedachten onder woorden
brengen onder de vorm van woorden, zinnen, teksten.
Na het luisteren een tekst samenvatten door een goede titel
te bedenken.
Strategieën
Volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het lezen: voorspellingen doen over de tekst aan de
hand van de titel, eigen ervaringen.
>> Tijdens het lezen: in de tekst belangrijke zaken markeren
(hoofdgedachten, belangrijke gebeurtenissen) of die
opschrijven.
>> Na het lezen: de tekst samenvatten.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en
situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Voorbereiding
>> Lees vooraf de fragmenten uit Silke Speurneus, Reina Ollivier (Talentbib 4) en oefen de voorleestekst van
bronnenblad 1.
>> Kopieer de fragmenten van het verhaal met bijbehorende opdrachten (kopieerbladen 1-10). Voorzie één
kopieerblad per twee leerlingen. Elk duo verwerkt een ander deel van het verhaal. Denk eventueel al na over
L4 - Thema 1 - les 3 - lesgang
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de verdeling van de teksten: tekst 2 en 10 zijn langer en iets moeilijker, tekst 1 en 4 zijn korter en hebben
eenvoudigere opdrachten.
>> Voorzie twee praatkaartjes per leerling.
>> Voorzie de correctiesleutel van oefening 3 van het taalschrift (kopieerblad 11). Lamineer en verknip de
stroken.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 2 uit de downloadbare bundel
op het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 5.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> het vervoermiddel
>> een kei zijn in
>> afwimpelen
>> observeren
>> de speurneus

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> praatkaartjes

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In de verschillende hoofdstukken lezen de leerlingen hoe Silke de andere reizigers observeert. Zo leren ze de
standpunten van die andere personen kennen. Ze kunnen het ermee eens zijn of niet.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie: Het verhaal speelt zich af in Namibië. Zoek Namibië op in een atlas of duid het aan op de
wereldkaart.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het thema verkennen
Sta stil bij het thema ‘Te land, ter zee en in de lucht’.
>> Welke vervoermiddelen heb jij al gebruikt? Wanneer?
Laat bijvoorbeeld de vervoermiddelen benoemen die de leerlingen
gebruiken als ze op reis gaan.
2 Met het verhaal en de personages kennismaken
Toon het boek Silke Speurneus van Reina Ollivier.
Via de ontdekplaat maakten de leerlingen al kennis met de auteur.
Projecteer het filmpje met Reina Ollivier vanuit de ontdekplaat.
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boek Silke Speurneus, Reina
Ollivier (Talentbib 4)
ontdekplaat of dvd
TIP! Je vindt de ontdekplaat
ook op bingel.be.

Lees het begin van het eerste hoofdstuk van Silke Speurneus voor. De
leerlingen kunnen meelezen in hun taalschrift (oefening 1).
>> Over wie gaat het verhaal? (over opa, Silke en mama)
>> Wat gebeurt er? (Silke mag met opa mee op reis naar Namibië.)
>> Hoe voelt Silke zich? (heel blij)
>> Hoe voelt opa zich? (blij, trots dat hij zo’n cadeau kan geven)
>> Wat kan er in Namibië zoal gebeuren?
>> Zou jij dat van je ouders mogen? Waarom (niet)?

bronnenblad 1
taalschrift p. 5
leesstrategie 2: Ik voorspel
de inhoud.

3 Op het lesdoel focussen
Je leest een verhaal en beantwoordt daarna de vragen over de personages
en de vervoermiddelen die in de tekst voorkomen. Je vat de tekst samen
en bedenkt een titel. Daarna bepalen we samen de volgorde van de
hoofdstukken.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Een hoofdstuk lezen en oefeningen oplossen
De leerlingen werken per twee.
Verdeel de hoofdstukken onder de duo’s. Ze vullen oefening 2 in en
lezen de tekst eerst in stilte.
Daarna maken ze oefening 1 en 2 op het kopieerblad.
Vervolgens lossen ze oefening 3 en 4 in het taalschrift op.
Groepeer de leerlingen. Wie tekst 1 las, gaat bij het duo zitten dat tekst
2 las. Doe hetzelfde voor tekst 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8, en 9 en 10. De duo’s
vertellen elkaar de inhoud van het hoofdstuk dat ze lazen. Ze gebruiken
daarvoor de antwoorden van oefening 1 op het kopieerblad.
Op basis van wat het ene duo vertelt, lost het andere duo oefening 5
op. Nadien bespreken ze de oefening met de groep die de tekst
vertelde. Ze verbeteren waar nodig.
5 Bespreken en terugkoppelen
Coöperatief leren: praatkaartjes
Bespreek met de klas de gekozen titels bij de hoofdstukken. Plaats er
meteen het gebruikte vervoermiddel bij.
Vorm drie groepen om de chronologie te bepalen.
>> De eerste groep las de teksten over het vertrek en de reis naar
Namibië (tekst 2, 7 en 4).
>> De tweede groep las de teksten over de aankomst in Namibië (tekst
1, 6 en 10).
>> De derde groep las de teksten over het rondreizen in Namibië (tekst
3, 9, 5 en 8).
Laat de leerlingen binnen hun groep de volgorde van hun hoofstukken
bepalen. Ze gebruiken daarvoor praatkaartjes en moeten het allemaal
eens zijn met de keuze.
Overloop de gekozen volgorde en vul de tijdlijn aan.

kopieerbladen 1-10
leesstrategie 5: Ik visualiseer
de inhoud (markeren).
taalschrift p. 6-7
kopieerblad 11
leesstrategie 7: Ik vat samen.

kopieerbladen 1-10

praatkaartjes
bronnenblad 2
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Controleren en reflecteren
6 Op het lesdoel reflecteren
>> Kon je de vragen over de tekst vlot beantwoorden? Waarom (niet)?
>> Was het moeilijk om de volgorde van de hoofdstukken te bepalen?
Waarom (niet)?
>> Kon je goed samenwerken? Wat liep er (minder) goed?
>> Wie heeft zin om het hele verhaal te lezen? Je weet nog niet alles, er staat
in het verhaal nog iets over een diefstal.
>> Wie zou Silke willen zijn op deze reis? Waarom (niet)?
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 7
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> lezen bij voorkeur de langere tekst 2 of 10.
>> lezen nog een tweede tekst als ze klaar zijn.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen bij het oplossen van oefening 3 en 4 hulp vragen aan de
leraar.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> lezen bij voorkeur de kortere tekst 1 of 4, waarvan de vragen
eenvoudiger zijn.
>> lossen, indien nodig, oefening 3 en 4 op onder begeleiding van de
leraar.

Na de les
Vul het portfolio in bij elke leerling. Je kunt je daarvoor baseren op de observaties tijdens de les, de zelfevaluatie
van de leerling en op de antwoorden van de leerling op de vragen in het taalschrift.
Met behulp van Bingel Raket kun je het digitale portfolio automatisch laten invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.
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les 3

Silke Speurneus
Ik kan een tekst lezen en begrijpen.
Ik kan een tekst samenvatten en vertellen.

1

Lees het verhaal mee terwijl je juf of meester voorleest.

5

10

15

20

25

30

Elke zomervakantie logeer ik twee weken bij opa. Hij woont alleen in een ruim appartement,
waar ik mijn eigen kamer heb. Het is iedere keer fantastisch, want opa is een kei in het
bedenken van leuke spelletjes. Een van mijn favorieten is ‘Silke Speurneus’. Ik observeer de
kamer en ga dan in de gang staan. Intussen verandert opa een aantal voorwerpen van plaats. Als
ik terug binnenkom, krijg ik een kwartier de tijd om de verschillen te noteren. Vind ik ze, dan eten
we samen een ijsje. Slaag ik er niet in, dan moet ik een paar schoenen van opa poetsen. En daar
krijg ik altijd een beloning voor!
Op een zonnige dag in april zitten mama
en ik bij opa om de volgende vakantie te
plannen.
“Kan Silke de tweede helft van augustus bij
jou logeren?” vraagt mama, terwijl ze in haar
agenda bladert.
Met een brede grijns schudt opa zijn hoofd.
“Dan vertrek ik naar Namibië”, antwoordt hij.
“Vorige week kreeg ik een uitnodiging van
Sem. Ik ga tien dagen bij hem logeren.” Opa
reist veel en heeft op allerlei plaatsen in de
wereld vrienden. Over Sem heb ik hem al
vaak horen vertellen. Hij werkt in Namibië
als lokale reisleider en maakt de meest
onwaarschijnlijke dingen mee.
“Oh, nee!” zucht mama, terwijl haar
W
voorhoofd in rimpels trekt. “Wat doen we dan met Silke? Mijn
een kei zijn in
vakantiedagen zijn op en alle zomerkampen zullen volzet zijn.”
heel goed zijn in
“Silke kan met mij mee naar Namibië, als ze wil”, zegt opa
de speurneus
luchtig. “Wat denk je?”
iemand die goed kan opsporen
WÀÀT? Met opa op reis naar Afrika? Dat zou SUPERCOOL zijn!
Maar voor ik iets kan zeggen, wimpelt mama zijn aanbod af.
observeren
“Zo’n verre reis is veel te duur”, zegt ze. “Dat kan ik niet betalen.”
heel goed bekijken
“Maak je geen zorgen”, sust opa. “Ik heb maar één
afwimpelen
kleindochter. Die mag ik toch verwennen? Tenminste, als ze
wegsturen op een luchtige manier
zin heeft om mee te gaan.”
Ik vlieg opa om zijn hals en geef hem een dikke zoen.

toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
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Meer lezen?
Silke Speurneus, Reina Ollivier,
Talentbib 4
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2

Kies jullie tekst, lees en maak de opdrachten op het blad.
Wij lezen tekst

3

Los de vragen op. De oplossingen vind je op kopieerblad 11 in de handleiding.
a Wie speelt mee in de tekst?

b Waar bevinden de personages zich?

c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?

d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?

4

6

22

Verzin een titel voor jullie tekst.

Thema 1 - les 3

L4 - Thema 1 - les 3 - correctiesleutel

W

het vervoermiddel
alle vervoer dat je van de
ene naar de andere plek
brengt (bv. auto, bus, trein)

5

Zit samen met een duo dat een andere tekst las.
Luister naar de samenvatting van hun tekst en los de vragen op.
Wij luisteren naar de samenvatting van tekst
a Wie speelt mee in de tekst?

b Waar bevinden de personages zich?

c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?

rvoermiddel
rvoer dat je van de
ar de andere plek
(bv. auto, bus, trein)

d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?

6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik geef deze tekst
Ik kon een goede titel bedenken voor het hoofdstuk dat ik las.
Ik kon de personages uit de tekst halen.
Ik kon de tekst goed samenvatten zodat de anderen hun vragen konden
oplossen.
Ik werkte goed samen met mijn partner en groep.

Thema 1 - les 3

7
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Luistertekst: Silke Speurneus

5

10

15

20

Elke zomervakantie logeer ik twee weken bij opa. Hij woont alleen in een ruim appartement,
waar ik mijn eigen kamer heb. Het is iedere keer fantastisch, want opa is een kei in het bedenken
van leuke spelletjes. Een van mijn favorieten is ‘Silke Speurneus’. Ik observeer de kamer en ga
dan in de gang staan. Intussen verandert opa een aantal voorwerpen van plaats. Als ik terug
binnenkom, krijg ik een kwartier de tijd om de verschillen te noteren. Vind ik ze, dan eten we
samen een ijsje. Slaag ik er niet in, dan moet ik een paar schoenen van opa poetsen. En daar krijg
ik altijd een beloning voor!
Op een zonnige dag in april zitten mama en ik bij opa om de volgende vakantie te plannen.
“Kan Silke de tweede helft van augustus bij jou logeren?” vraagt mama, terwijl ze in haar agenda
bladert.
Met een brede grijns schudt opa zijn hoofd.
“Dan vertrek ik naar Namibië”, antwoordt hij. “Vorige week kreeg ik een uitnodiging van Sem. Ik
ga tien dagen bij hem logeren.” Opa reist veel en heeft op allerlei plaatsen in de wereld vrienden.
Over Sem heb ik hem al vaak horen vertellen. Hij werkt in Namibië als lokale reisleider en maakt
de meest onwaarschijnlijke dingen mee.
“Oh, nee!” zucht mama, terwijl haar voorhoofd in rimpels trekt. “Wat doen we dan met Silke? Mijn
vakantiedagen zijn op en alle zomerkampen zullen volzet zijn.”
“Silke kan met mij mee naar Namibië, als ze wil”, zegt opa luchtig. “Wat denk je?”
WÀÀT? Met opa op reis naar Afrika? Dat zou SUPERCOOL zijn! Maar voor ik iets kan zeggen,
wimpelt mama zijn aanbod af.
“Zo’n verre reis is veel te duur”, zegt ze. “Dat kan ik niet betalen.”
“Maak je geen zorgen”, sust opa. “Ik heb maar één kleindochter. Die mag ik toch verwennen?
Tenminste, als ze zin heeft om mee te gaan.”
Ik vlieg opa om zijn hals en geef hem een dikke zoen.

bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Oelewapper
vanOllivier
de week | Karla Stoefs
Silke Speurneus | Reina

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren

Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4

4
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 1

5

10

15

20

25

30

De vlucht van Frankfurt naar Windhoek duurt veel langer: ongeveer tien uur.
“We krijgen een warme maaltijd aan boord”, zegt opa. “Daar komen ze er al mee aan.”
Ik klap mijn tafeltje naar beneden en inspecteer de potjes en doosjes op mijn dienblad. Wat zou
mama vanavond eten?
“Smakelijk, Silke!” zegt opa, die een stuk kip naar zijn mond
brengt.
“Ik weet niet of ik alles op krijg”, zucht ik. “Van mama moet
ik mijn bord leegeten.”
“In een vliegtuig gelden andere regels”, stelt opa me
gerust. “Je eet waar je zin in hebt en de rest laat je staan.”
Als de steward mijn dienblad heeft weggenomen,
voel ik me loom worden. Ik druk op een knop om mijn
rugleuning te verstellen en leun naar achteren. Mijn
ogen vallen dicht. Af en toe is er turbulentie en schudt
het vliegtuig door elkaar. Daar heeft de piloot ons voor
gewaarschuwd.
Wanneer ik mijn ogen opendoe, is het landschap totaal
veranderd. Ik zie donkerrode zandvlaktes met grillig
gevormde bergen, maar geen huizen of straten.
“Er is een uur tijdverschil met België”, zegt opa. “Ik draai mijn horloge terug, want in Namibië is
het nog maar zeven uur.”
Stilaan naderen we de bewoonde wereld. Zandwegen snijden als lange,
W
rechte stroken door een dor gebied. Af en toe staan er een paar bomen
de turbulentie
en wat huizen. We landen in een kleine luchthaven.
slecht weer met wind
“Er staat één ander vliegtuig, opa”, zeg ik. “Wat een verschil met de drukke
en wolken waardoor
luchthaven van Zaventem!”
het vliegtuig schokt en
In de hal wachten de passagiers op hun bagage, die uit de laadruimte
beweegt
wordt aangevoerd.
grillig
“Licht gepakt zijn heeft voordelen!” grijnst opa, terwijl we met onze koffers
onregelmatig van vorm
voorbijwandelen.
Bij de douane tonen we onze paspoorten. De vrouw achter het loket
dor
vergelijkt mijn gezicht met mijn foto. Ze neemt haar stempel, laat hem
zo droog dat er weinig
krachtig neerkomen en geeft me mijn paspoort terug. En ook opa mag
planten groeien
zonder problemen Namibië binnen!

Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Naam: 
1

W

Beantwoord de vragen.
a Waarom is het landschap veranderd als Silke haar ogen opendoet?


b Waarom krijgt Silke een stempel in haar paspoort?


c Waarom vindt opa dat licht gepakt zijn voordelen heeft?



26

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Heb jij het vervoermiddel uit de tekst ook al eens gebruikt?
2 Waarom zit het eten in het vliegtuig in doosjes en potjes?
	Heb jij al eens in het vliegtuig gegeten? Was het lekker? Waarom
(niet)?
3	Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan
een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Datum:

L4 - Thema 1 - les 3 - kopieerblad 1

het vervoermiddel
alle vervoer (bv. auto, bus, trein) dat
je van de ene naar de andere plek
brengt

Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Heb jij het vervoermiddel uit de tekst ook al eens gebruikt?
2 Waarom zit het eten in het vliegtuig in doosjes en potjes?
Heb jij al eens in het vliegtuig gegeten? Was het lekker? Waarom
(niet)?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan
een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Nr.

W

het vervoermiddel
alle vervoer (bv. auto, bus, trein) dat
je van de ene naar de andere plek
brengt

Beantwoord de vragen.
a Waarom is het landschap veranderd als Silke haar ogen opendoet?
Silke heeft geslapen op het vliegtuig, ondertussen vliegen ze al boven Namibië.

b Waarom krijgt Silke een stempel in haar paspoort?
Omdat ze Namibië binnen mag, haar papieren zijn in orde.

c Waarom vindt opa dat licht gepakt zijn voordelen heeft?
Omdat ze de passagiers passeren die nog moeten wachten op hun bagage.

L4 - Thema 1 - les 3 - kopieerblad 1 - correctiesleutel
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 2

5

10

15

20

25

30

35

“Ben je er klaar voor?” vraagt opa op de ochtend van ons vertrek. Ik kijk een laatste keer mijn
bagage en mijn reisdocumenten na. Mama heeft een doos pralines meegegeven voor Sem. Die
mag ik zeker niet vergeten.
“Tot ziens, huisje!” zegt opa en hij trekt de deur achter ons dicht.
De tramhalte is aan de overkant van de straat. Opa koopt de
kaartjes via een app op zijn smartphone en een paar minuten
later komt de tram er al aan. Ik pak mijn koffertje bij het handvat
en draag het de treden op. Maar als opa wil opstappen, glijden
de deuren voor zijn neus dicht.
“Opa!” roep ik in paniek. “Mijn opa moet nog mee!”
Een behulpzame man drukt op de knop om de deuren te
openen.
“Daar ging het al bijna fout”, moppert opa. “Alles moet
tegenwoordig zo snel. Je krijgt niet eens de tijd om rustig in te
stappen!”
Het is stil in de tram. Alle mensen staren zwijgend voor zich uit.
“Voor iedereen is het een gewone werkdag”, fluistert opa.
“Niemand weet dat wij naar Afrika vertrekken. Hebben wij geen
geweldig geheim?” Hij geeft me een vrolijke knipoog waar ik
weer helemaal blij van word.
Wanneer we in Brussel-Zuid afstappen, loopt de tram bijna leeg. Iedereen haast zich in dezelfde
stroom naar het treinstation. Ik volg opa door de wriemelende menigte van de ochtendspits. In
de tunnelgang naar de perrons blijft hij staan bij een informatiescherm.
“De trein naar de luchthaven vertrekt van spoor zeven”, wijst hij. “Over tien minuten.”
Stipt op tijd dendert de trein het station binnen. Alle reizigers drummen samen voor de deuren
en willen zo snel mogelijk in de coupé. Opa helpt me instappen. Hij stouwt onze koffers in de
bagageruimte tussen de banken.
W
“Is Silke Speurneus al wakker?” vraagt hij als we zitten.
de ochtendspits
Ik knik bevestigend en wacht vol spanning op mijn opdracht.
tijdstip in de morgen waarop veel
“Observeer de vier reizigers op de banken tegenover ons”, zegt
mensen naar hun werk gaan
opa. “Je krijgt voor elke reiziger één minuut.”
het perron
Ik bekijk de vier mensen aandachtig en sluit mijn ogen. Opa
platform bij een trein-, tram- of
vuurt zijn vragen op me af:
bushalte
“Hoeveel van de reizigers dragen een bril? Welke kleur hebben
de schoenen van de vrouw bij het raam? Zijn er twee of drie
de coupé
personen met krulhaar?”
deel van de trein waar de
Ik beantwoord alle vragen correct en opa is supertrots.
passagiers zitten
“Een applaus voor Silke Speurneus!” zegt hij en hij klapt in zijn
observeren
handen.
heel goed bekijken
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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van de week
Silke Speurneus
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Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4
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Silke Speurneus | Reina

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren

L4 - Thema 1 - les 3 - kopieerblad 2
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Naam: 
1

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Wanneer heb jij de vervoermiddelen uit de tekst gebruikt?
2 Hoe koopt opa zijn kaartjes? Heb jij dat ook al eens gedaan?
3	Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan
een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Datum:

W

het vervoermiddel
alle vervoer (bv. auto, bus, trein) dat
je van de ene naar de andere plek
brengt

Beantwoord de vragen.
a Waarom moet iemand anders op de knop drukken om de deuren van de tram te openen?


b Waarom zwijgen de mensen op de tram, volgens jullie?


c Waarom klapt opa in zijn handen?



L4 - Thema 1 - les 3 - kopieerblad 2
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Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Wanneer heb jij de vervoermiddelen uit de tekst gebruikt?
2 Hoe koopt opa zijn kaartjes? Heb jij dat ook al eens gedaan?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan
een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Nr.

W

het vervoermiddel
alle vervoer (bv. auto, bus, trein) dat
je van de ene naar de andere plek
brengt

Beantwoord de vragen.
a Waarom moet iemand anders op de knop drukken om de deuren van de tram te openen?
Silke weet niet goed wat ze moet doen omdat ze in paniek is.

b Waarom zwijgen de mensen op de tram, volgens jullie?
Omdat het voor iedereen een gewone werkdag is. Ze kennen elkaar niet.

c Waarom klapt opa in zijn handen?
Omdat Silke Speurneus alle vragen correct beantwoord heeft.

30
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 3

5

10

15

20

30

35

40

Sem kruipt achter het stuur en algauw laten we de stad achter ons. Een kaarsrechte weg voert
ons door uitgestrekte graslanden. Hier en daar staat er een breed vertakte boom.
“Waarom is de weg opzij afgeschermd met dubbele draad?” vraag ik aan opa.
“Om zowel de chauffeurs als het wild te beschermen”, antwoordt hij. “Een ongeluk is gauw
gebeurd.”
Tegen de middag stoppen we bij een rustplek. Er staan twee picknicktafels met een
zonnescherm eroverheen. Meneer en mevrouw Juweel lopen ernaartoe en gaan zitten. Opa
en ik helpen Sem met het uitladen en uitdelen van de
picknickdozen. Meneer en mevrouw Toerist keuren
meteen de inhoud.
“Een broodje met kaas en tomaat, een hardgekookt eitje
en een kippenbout”, zegt Sem. “Als dessert krijgen jullie
een potje yoghurt. Wie wil er een fles water bij?”
De zes toeristen steken hun hand op. Ze hebben de
eerste tafel volledig in beslag genomen. Opa, Sem en ik
gaan aan de andere tafel zitten.
In de boom naast ons hangt een reusachtig bouwsel van aarde en stro.
“Welke dieren wonen daar?” vraag ik aan Sem.
“Republikeinwevers”, antwoordt hij. “Dat zijn zeer sociale vogels. Ze bouwen een
gemeenschappelijk nest waarin ze soms met honderd tegelijk wonen.”
“Met honderd?” herhaal ik ongelovig. “Dat is indrukwekkend!”
De Amerikaanse toeristen krijgen plots aandacht voor het nest in de
boom. De Fotograaf gaat met allerlei lenzen aan de slag. Meneer en
mevrouw Toerist vragen aan Sem of hij een foto van hen bij het nest wil
25 nemen.
“Zou je hem de camera wel geven?”
W
grijnst meneer Juweel. “Misschien zie
de republikeinwever
je hem niet meer terug.”
soort vogel die grote nesten bouwt
Sem neemt de camera aan en doet of hij niets gehoord heeft.
de lens
Maar ik zie dat zijn wangen donker kleuren. Ik vind het een erg
doorzichtig hol of bol stuk glas of
gemene opmerking.
plastic waardoor je dingen scherp
Er tikt iemand op mijn schouder. “Wil jij van mij een foto
kunt zien
maken?” vraagt Peggy en ze geeft me haar apparaat. Het ziet
er een duur toestel uit en ik ben bang om iets verkeerd te
poseren
doen. Opa merkt mijn aarzeling.
bepaalde houding aannemen voor
“Zal ik het van je overnemen?” stelt hij voor.
bv. een foto
Als een echte fotograaf geeft hij aanwijzingen over hoe en
opschepperig
waar Peggy moet poseren. Ze is bijzonder tevreden over zijn
op een overdreven manier vertellen
foto’s en toont ze trots aan de anderen.
hoe goed je bent
“Je hebt indruk op haar gemaakt”, plaag ik hem.
“Overal waar ik kom, maak ik indruk”, antwoordt opa
opschepperig.
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Naam: 

45

Datum:

“Dat heb ik gezien op de luchthaven!” lach ik. “Zal ik over je sportwagens aan Peggy vertellen?”
Opa veert recht alsof hij door een wesp gestoken is. “Dat blijft tussen jou en mij”, zegt hij haastig.
“Ik denk dat het tijd wordt om de picknick op te ruimen.”
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Bespreek met je partner.
1 Wanneer staat er bij ons een hek langs de weg?
2 Hoe zou het voor de vogels zijn om met veel in een nest te wonen?
Zou jij het leuk vinden om met zoveel mensen samen te wonen? Waarom (niet)?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Waarom staat er in het verhaal een hek langs de weg?


b Waarom is er een zonnescherm boven de picknicktafels?


c Waarom denkt Silke dat opa indruk heeft gemaakt op Peggy?
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Naam: 

Datum:

Nr.

“Dat heb ik gezien op de luchthaven!” lach ik. “Zal ik over je sportwagens aan Peggy vertellen?”
Opa veert recht alsof hij door een wesp gestoken is. “Dat blijft tussen jou en mij”, zegt hij haastig.
“Ik denk dat het tijd wordt om de picknick op te ruimen.”
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Oelewapper
vanOllivier
de week | Karla Stoefs
Silke Speurneus | Reina

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
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van de week
Silke Speurneus
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Bespreek met je partner.
1 Wanneer staat er bij ons een hek langs de weg?
2 Hoe zou het voor de vogels zijn om met veel in een nest te wonen?
Zou jij het leuk vinden om met zoveel mensen samen te wonen? Waarom (niet)?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Waarom staat er in het verhaal een hek langs de weg?
Om het wild en de chauffeur te beschermen.

b Waarom is er een zonnescherm boven de picknicktafels?
Omdat de zon heel hard schijnt in Namibië en er anders geen schaduw is.

c Waarom denkt Silke dat opa indruk heeft gemaakt op Peggy?
Omdat ze heel tevreden is over de foto’s van opa en ze de foto’s ook aan anderen toont.
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 4

5

10

15

In het vliegtuig worden we verwelkomd door een steward en een stewardess. Ik volg opa door
de gang tot bij onze plaatsen en klik mijn gordel om. Nadat de stewardess ons de veiligheidsinfo
heeft gegeven, zet het vliegtuig zich in beweging. De piloot verhoogt de snelheid en plots
komen we van de grond los en vliegen we.
“Ik krijg hetzelfde gevoel in mijn buik als wanneer ik op de schommel zit!” lach ik tegen opa.
Onder mij zie ik de flatgebouwen en autowegen steeds kleiner worden. Er verschijnen
gekleurde lapjes grond in groen, geel en bruin. Rivieren kronkelen door het landschap en
windmolenparken lijken kleine stokjes. Wat ziet de wereld er schattig uit vanuit de lucht!
“We hebben geluk dat het helder weer is”, zegt opa. “Door een dik wolkendek zie je niets. ”Na
een uurtje mindert de piloot vaart en worden de huizen en flatgebouwen opnieuw groter. Op
de wegen zie ik auto’s rijden en in sommige tuinen herken ik de blauwe rechthoek van een
zwembad. Ik hoor een ongewoon gerommel en kijk naar opa.
W
“Dat is het landingsstel dat uitgeklapt wordt,” zegt hij, “de
het landingsstel
wieltjes onderaan het vliegtuig.”
wieltjes onderaan het vliegtuig
Door het raampje zie ik de betonnen strook van de
die kunnen in- en uitklappen
landingsbaan naderen. Met een lichte bons raakt het vliegtuig
de grond en rijden we verder tot aan de gate. Mijn eerste
vliegreis is achter de rug. Ik kijk al uit naar de tweede!

Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens gevlogen?
2 Wat doen de steward en de stewardess?
Lijkt je dat leuk om te doen? Waarom (niet)?
3 Wat zou jij graag uit het raampje van een vliegtuig zien?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Waarom hebben Silke en opa geluk met het heldere weer?
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Naam: 

Datum:

Nr.

b Wat ziet Silke uit het raam van het vliegtuig?


c Waarom worden de huizen en flatgebouwen na een uurtje terug groter?
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 4

5

10

15

In het vliegtuig worden we verwelkomd door een steward en een stewardess. Ik volg opa door
de gang tot bij onze plaatsen en klik mijn gordel om. Nadat de stewardess ons de veiligheidsinfo
heeft gegeven, zet het vliegtuig zich in beweging. De piloot verhoogt de snelheid en plots
komen we van de grond los en vliegen we.
“Ik krijg hetzelfde gevoel in mijn buik als wanneer ik op de schommel zit!” lach ik tegen opa.
Onder mij zie ik de flatgebouwen en autowegen steeds kleiner worden. Er verschijnen
gekleurde lapjes grond in groen, geel en bruin. Rivieren kronkelen door het landschap en
windmolenparken lijken kleine stokjes. Wat ziet de wereld er schattig uit vanuit de lucht!
“We hebben geluk dat het helder weer is”, zegt opa. “Door een dik wolkendek zie je niets. ”Na
een uurtje mindert de piloot vaart en worden de huizen en flatgebouwen opnieuw groter. Op
de wegen zie ik auto’s rijden en in sommige tuinen herken ik de blauwe rechthoek van een
zwembad. Ik hoor een ongewoon gerommel en kijk naar opa.
W
“Dat is het landingsstel dat uitgeklapt wordt,” zegt hij, “de
het landingsstel
wieltjes onderaan het vliegtuig.”
wieltjes onderaan het vliegtuig
Door het raampje zie ik de betonnen strook van de
die kunnen in- en uitklappen
landingsbaan naderen. Met een lichte bons raakt het vliegtuig
de grond en rijden we verder tot aan de gate. Mijn eerste
vliegreis is achter de rug. Ik kijk al uit naar de tweede!

Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens gevlogen?
2 Wat doen de steward en de stewardess?
Lijkt je dat leuk om te doen? Waarom (niet)?
3 Wat zou jij graag uit het raampje van een vliegtuig zien?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Waarom hebben Silke en opa geluk met het heldere weer?
Ze kunnen door het raampje veel zien, anders zie je alleen wolken.
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Naam: 

Datum:

Nr.

b Wat ziet Silke uit het raam van het vliegtuig?
Ze ziet gekleurde lapjes grond, rivieren, een windmolenpark, auto’s, huizen, flatgebouwen,
een zwembad.

c Waarom worden de huizen en flatgebouwen na een uurtje terug groter?
Omdat ze landen, ze vliegen lager.

L4 - Thema 1 - les 3 - kopieerblad 4 - correctiesleutel
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Naam: 
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Nr.

Silke Speurneus: tekst 5

5

10

15

20

Na de middag rijden we met de bus naar de steiger in de haven. Daar stappen we in een boot
om walvissen te spotten.
“Wil je aan dek of beneden in de overdekte ruimte?” vraagt opa.
“Natuurlijk aan dek, opa”, zeg ik. “Anders mis ik de walvissen!”
“Ik zal jullie wel op tijd waarschuwen”, lacht Sem.
Toch wil heel het gezelschap, net als ik, aan dek blijven. Alle tassen
worden in het ruim gelegd. De kapitein zet de motor aan, gooit
de trossen los en vaart langzaam weg. Zodra de haven achter
ons ligt, zet hij meer vaart en klieft onze boot door het water.
Het wordt frisser aan boord. Opa en Peggy zitten achteraan, een
beetje beschut tegen de wind. Ze kunnen het goed met elkaar
vinden. Ik ben ervan overtuigd dat opa zijn taak als detective
een beetje vergeet. Meneer en mevrouw Toerist gaan in het ruim
zitten. Meneer en mevrouw Juweel volgen. Alleen de Fotograaf
verlaat zijn uitkijkpost niet.
“Daar, op rechts!” roept Sem en hij wijst naar een fontein die uit het water opspuit. Iedereen
haast zich naar de rechterzijde van de boot. De kapitein legt de motor stil, zodat de boot op het
water dobbert.
“Niet allemaal aan dezelfde kant”, waarschuwt Sem. “Straks kieperen we om!”
De walvis spuit weer een fontein en springt dan omhoog uit het water. Zijn lange, zwarte lichaam
glimt in de zon. Alle passagiers willen foto’s en drummen voor de beste plaats. Ik grijp de reling
vast om in evenwicht te blijven. Nog één keer laat de walvis zich zien. Dan verdwijnt zijn gevorkte
staart als laatste onder water.
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Oelewapper
vanOllivier
de week | Karla Stoefs
Silke Speurneus | Reina

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:

Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

4

Th 1_Oelewapper van de week_COVER.indd Alle pagina's

W

de steiger

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4
30/05/17 11:59

houten platform op het water
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spotten

waarnemen, bekijken

de trossen

touwen waarmee een boot vastligt aan de kade

de reling

leuning
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Naam: 
1

Datum:

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens gevaren?
Ben je al eens zeeziek geweest?
2 Waar is het ruim en waarom gaan mensen daar zitten?
3 Heb jij al eens een walvis in het echt gezien?
Welke zeldzame dieren zag jij al in het wild?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe weet Sem dat er een walvis te zien is?


b Waarom gaat opa achteraan zitten?


c Waarom wordt het frisser?
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Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens gevaren?
Ben je al eens zeeziek geweest?
2 Waar is het ruim en waarom gaan mensen daar zitten?
3 Heb jij al eens een walvis in het echt gezien?
Welke zeldzame dieren zag jij al in het wild?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe weet Sem dat er een walvis te zien is?
Er spuit een fontein water omhoog.

b Waarom gaat opa achteraan zitten?
Hij gaat uit de wind zitten.

c Waarom wordt het frisser?
Ze zijn op volle zee.
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 6

5

10

15

20

25

30

35

De glazen deur schuift opzij en mijn blik glijdt over de aanwezigen. Een donkere man in een
rood T-shirt maakt zich los uit de massa. Hij draagt een grote zonnebril en heeft een breed
lachende mond met hagelwitte tanden.
“Jan! Ek is so gelukkig!” zegt hij terwijl hij opa omarmt.
Sem blijft maar lachen en op opa’s rug kloppen.
Eindelijk laat hij opa los en steekt hij zijn hand uit naar
mij.
“Ek is Sem”, zegt hij.
Opa vertelde me dat Sem Afrikaans spreekt. Het is een
taal die op het Nederlands lijkt, maar toch ook weer
niet. Ik vind het heel leuk om naar te luisteren. Als opa
merkt dat ik iets niet begrijp, vertaalt hij het voor mij.
Sem neemt onze koffers en zet ze in de laadbak van
een oranje pick-up. Tot mijn verbazing houdt hij het
linkerportier voor me open.
“Alsjeblieft, jongedame!” zegt hij.
“Maar ik kan niet autorijden!”, antwoord ik met een
benepen stem.
“Dit is de passagiersplaats”, lacht Sem. “In Namibië staat het stuur rechts en rijden we links.”
Ik maak plaats voor opa en schuif door naar het midden. Terwijl opa en Sem herinneringen
ophalen, observeer ik de omgeving. Hoewel het hier winter is, bloeien er kleurrijke bloemen. De
winter is veel warmer dan bij ons, met temperaturen van 23 °C. Ik
zie huizen, straten, auto’s, bussen, verkeerslichten en kinderen in
W
de pick-up
schooluniform. Toch is alles een tikkeltje anders dan thuis in België.
terreinwagen, jeep
We stoppen voor een rood licht en twee vrouwen steken de straat
over. Ze dragen lange, breed uitstaande rokken en hebben een
vreemde hoed op hun hoofd.
“Het is alsof ze uit een filmset zijn weggelopen!” zeg ik. “Gaan ze
naar een feest op dit uur?”
het linkerportier
“Nee,” antwoordt Sem, “dat is de traditionele kledij van vrouwen
linkerdeur van een auto
van een bepaalde stam.”
Sem brengt ons naar een huis aan de rand van het centrum. Hij
de traditionele kledij
parkeert de wagen voor de deur. Zodra het portier dichtklapt, komt
kledij die een bepaalde groep
zijn vrouw Jennifer naar buiten. Ze omhelst ons hartelijk.
mensen al lang draagt
“Ik heb thee gezet en cake gebakken voor jullie”, zegt ze.
“En ik heb chocolade uit België meegebracht”, antwoord ik.

Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens Afrikaans gehoord?
Ken je woorden in die taal?
2 Waarom schrikt Silke als Sem het portier openhoudt?
Zou jij wel eens met een pick-up willen rijden?
3 Wat vindt Silke anders in Namibië?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Welke taal spreekt Sem?


b Waarom vindt Silke het leuk om daarnaar te luisteren?


c Waarom denkt Silke dat de twee vrouwen van een filmset komen?
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Naam: 
1

Datum:

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Heb jij al eens Afrikaans gehoord?
Ken je woorden in die taal?
2 Waarom schrikt Silke als Sem het portier openhoudt?
Zou jij wel eens met een pick-up willen rijden?
3 Wat vindt Silke anders in Namibië?
4 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Welke taal spreekt Sem?
Afrikaans

b Waarom vindt Silke het leuk om daarnaar te luisteren?
De taal lijkt op het Nederlands, maar toch is ze anders.

c Waarom denkt Silke dat de twee vrouwen van een filmset komen?
Omdat ze lange, brede rokken dragen en een vreemde hoed op hun hoofd hebben. De
vrouwen dragen typische kleren van de streek.
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 7

5

10

15

20

25

30

35

40

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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In het treinstation van Zaventem Luchthaven nemen we de roltrap naar boven. Samen met de
andere reizigers schuiven we aan voor de controle.
“Sinds de aanslagen op de luchthaven zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt”, zegt opa.
Ik doe net zoals hij en zet mijn koffer op een transportband.
Mijn jas trek ik uit en leg ik in een plastic bak. Opa moet ook zijn
broeksriem in een bakje leggen. Terwijl hij dat neuriënd doet,
springt er een knoop van zijn broek. Het volgende ogenblik
zakt opa’s broek tot op zijn enkels. Verbaasd staar ik naar de
zwarte boxershort vol blitse sportwagens.
“Wel, potverdikke!” zegt opa en hij trekt razendsnel zijn broek
weer op.
“Wat een hippe onderbroek, opa!” gier ik. “Dat had ik nooit van
jou gedacht!”
Met een knalrood hoofd loopt opa door de controle en gespt
W
hij zijn riem weer om.
de transportband
“Vlug, volg me!” sist hij, terwijl hij zijn koffer pakt.
lopende band waarop goederen
Ik loop gniffelend achter hem aan naar de elektronische
worden verplaatst
poortjes. We scannen ons treinticket, de glazen deurtjes
gaan open en opa haast zich naar de lift. Pas als we onder ons
tweetjes in de lift staan, kan hij er zelf om lachen.
“Zoiets geks is me nog nooit overkomen!” proest hij.
Op een reusachtig paneel in de hal staan alle bestemmingen en
vertrekuren vermeld. Er is geen rechtstreekse vlucht van Brussel
gniffelen
naar de hoofdstad van Namibië. Daarom vliegen we eerst naar
giechelen, stiekem lachen
Duitsland, waar we overstappen.
scannen
“11.35 uur, Frankfurt”, wijst opa. “Gate 43. Hou je boardingpass bij
ticket lezen met ‘laserlicht’
de hand, want we gaan inchecken. Heb je al gemerkt hoeveel
Engelse woorden je gebruikt als je reist?”
het paneel
Ik knik, maar ik heb meer interesse voor de volgende controle.
rechthoekig vlak
Zullen opa’s blitse sportwagens weer tevoorschijn komen?
bord met informatie
Deze keer houdt opa zijn broek goed vast als hij zijn riem
uitdoet. Maar boven zijn hoofd begint een rood licht te flikkeren
en het alarm gaat. Wat is er nu weer aan de hand? Zou opa een
verboden voorwerp meesmokkelen?
“Wilt u even opzij gaan staan voor een extra controle?” vraagt
een personeelslid van de luchthaven. Zodra de man opa
meesmokkelen
aanraakt, begint opa nerveus te lachen.
stiekem meenemen, vaak omdat
“Hihihi, het spijt me echt!” giechelt opa. “Maar ik kan niet tegen
het niet mag
kietelen, hihihi!”
Altijd nieuwe verrassingen met opa! Dat hij niet tegen kietelen
kan, moet ik onthouden!
Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4

4
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Naam: 
1

Datum:

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Ben jij al eens op een luchthaven geweest? Vertel.
2 Waarom legt Silke haar koffer op de transportband en doet ze haar jas in een plastiek bakje?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe komt het dat iedereen de blitse onderbroek van opa kan zien?


b Waarom vliegen ze eerst naar Duitsland voor ze naar Namibië vliegen?


c Welke Engelse woorden staan in de tekst en wat betekenen ze?
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Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Ben jij al eens op een luchthaven geweest? Vertel.
2 Waarom legt Silke haar koffer op de transportband en doet ze haar jas in een plastiek bakje?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe komt het dat iedereen de blitse onderbroek van opa kan zien?
Doordat de riem uit de broek van opa is, zakt zijn broek af.

b Waarom vliegen ze eerst naar Duitsland voor ze naar Namibië vliegen?
Er is geen rechtstreekse vlucht van Zaventem naar Namibië.

c Welke Engelse woorden staan in de tekst en wat betekenen ze?
scannen: met een laserlicht de gegevens van een document aflezen
gate: toegangspoort tot het vliegtuig
boardingpass: papier waarop je plaats in het vliegtuig staat
inchecken: aanmelden
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Nr.

Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 8

5

10

15

30

35

Het is pikdonker als we de volgende ochtend gewekt worden. Voor het hotel staan drie
terreinwagens. De laatste heeft een aanhangwagen waarop een grote mand is vastgesjord.
Onderweg stopt Sem geregeld om de wind te meten. Als alle weersgegevens oké zijn, wordt
het materiaal uitgeladen. Vakkundig wordt het reusachtige ballonzeil op het zand uitgespreid.
“Ik ben blij dat we warm aangekleed zijn”, rilt opa. “Het is ijskoud in de woestijn!”
Aan de horizon verschijnen de eerste zonnestralen.
“Laat ze toch voortmaken”, zegt mevrouw Toerist met volle mond.
W
“Straks missen we de zonsopgang! ”De piloot test de brander en de
de brander
hete lucht bolt het zeil op.
toestel waaruit vlam opstijgt,
“Maak je klaar om in de mand te stappen”, zegt Sem. “Dat moet vlug
bv. bij een luchtballon
gebeuren, want we kunnen hem niet lang vasthouden.”
Er ontstaat enige verwarring bij het instappen en plots liggen Peggy,
opa en mevrouw Juweel op de grond. Ze krabbelen haastig recht en
kloppen het zand van hun kleding. Peggy zoekt steun bij een
terreinwagen. Ik merk dat ze onderweg iets verliest en raap het vlug
op. Het is een blauw, plastic zakje.
“Alsjeblieft, Peggy, dit is van jou”, zeg ik als ze in de mand staat.
Vreemd genoeg lijkt ze er niet blij mee te zijn.
Ik hijs me als laatste in de mand en denk erover na. De piloot geeft hete lucht bij tot het zeil
20 mooi strak staat. Hij roept dat ze de mand mogen lossen. Heel zacht en
rustig gaat de ballon de hoogte in.
PSJJJJT! Telkens als de piloot de lucht
verhit, komt er met veel gedruis
een vlam uit de brander. De zon is
25 al halfweg en spreidt een goudgeel
licht over het oranje woestijnzand.
Sem vertrekt met de aanhangwagen
en volgt de ballon. De twee andere
terreinwagens blijven eenzaam achter. Verderop waait
het zand in wolken op en komt een ander voertuig aan. Ik
buig me over de rand en zie dat het bij de achtergelaten
terreinwagens halt houdt. Iemand loopt zoekend rond de
achterwielen.
“Het is erg belangrijk om de wind in de gaten te houden”,
legt de piloot uit. “We mogen niet naar zee afdrijven.
Daarom blijf ik in voortdurend contact met Sem, die de
wind controleert.”

bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren

Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4
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Naam: 
1

Bespreek met je partner.
1
2
3
4

2

Datum:

Heb jij al eens meegevlogen met een luchtballon? Vertel.
Waarom hangt er een brander onder de luchtballon?
Wat zou er gebeuren als de luchtballon naar de zee afdrijft?
Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

Beantwoord de vragen.
a Waarom is het nog zo koud in de woestijn?


b Waarom moet iedereen vlug in de mand van de luchtballon stappen?


c Waarom is het belangrijk om de wind in de gaten te houden?
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Nr.

Naam: 
1

Nr.

Bespreek met je partner.
1
2
3
4

2

Datum:

Heb jij al eens meegevlogen met een luchtballon? Vertel.
Waarom hangt er een brander onder de luchtballon?
Wat zou er gebeuren als de luchtballon naar de zee afdrijft?
Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

Beantwoord de vragen.
a Waarom is het nog zo koud in de woestijn?
Omdat de zon nog niet schijnt. ’s Nachts is het erg koud in de woestijn.

b Waarom moet iedereen vlug in de mand van de luchtballon stappen?
Ze kunnen de mand niet lang vasthouden en de mand zal vlug de hoogte ingaan.

c Waarom is het belangrijk om de wind in de gaten te houden?
Ze mogen niet naar de zee afdrijven. Een luchtballon heeft geen stuur om bij te sturen.
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Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 9

5

10

15

20

De dag nadien staat er een woestijnrit op het programma. Opa en ik hebben afgesproken om
iedereen grondig te observeren. Om het speurwerk een handje toe te steken, stappen we elk
in een andere jeep. Opa kiest voor meneer en mevrouw Toerist en ... Peggy, die weer erg mooi
gekleed is. Ik geef opa een plagerige knipoog en kruip bij de Fotograaf en meneer en mevrouw
Juweel. De Fotograaf zit vooraan en is alleen in foto’s geïnteresseerd. Meneer en mevrouw
Juweel zeggen geen woord tegen mij, zodat het een saaie rit is tot aan de
woestijn.
W
observeren
Dan wordt het plots spannend, want onze jeep gaat een steile zandhelling
heel goed bekijken
op. Meneer en mevrouw Juweel houden zich angstig aan de zetels vast.
Ik voel de banden een paar keer slippen, maar onze chauffeur rijdt feilloos
zigzaggen
naar de top.
van links naar rechts
“Wie wil, mag uitstappen voor foto’s”, zegt hij. “Van hierboven heb je een
bewegend vooruitgaan
schitterend uitzicht op de woestijn.”
Het zandlandschap heeft een kleurenpalet dat varieert van lichtgeel tot
roestbruin. Ik wist niet dat een woestijn zo adembenemend mooi kon zijn. Ik zwaai naar opa,
die met zijn groepje op een andere zandberg staat.
De Fotograaf neemt wel vijftig foto’s en stapt met tegenzin terug in. De chauffeur rijdt
een stukje loodrecht naar beneden. Ik voel mijn buik kriebelen, maar ik vind het heerlijk.
Zigzaggend dalen we verder de berg af en soms hangen we helemaal schuin in de jeep.
“Ik val eruit, ik val eruit!” piept mevrouw Juweel.
“Met je gordel om kan dat niet”, zegt meneer Juweel met trillende stem.
Bij een grote, geribbelde vlakte stopt de chauffeur en stappen we weer uit. In de brandende
zon wachten we op Sem, die de tweede jeep bestuurt.
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:

Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4

4
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Bespreek met je partner.
1 Ben jij al eens met de wagen geslipt?
Wat betekent slippen?
2 Zou jij de rit uit het verhaal leuk of eng vinden? Waarom?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.
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Naam: 
2

Datum:

Nr.

Beantwoord de vragen.
a Geef twee redenen waarom het voor Silke een saaie rit tot aan de woestijn is.


b Waarom slippen de banden van de jeep?


c Waarom voelt Silke haar buik kriebelen?
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Naam: 
2

Datum:

Beantwoord de vragen.
a Geef twee redenen waarom het voor Silke een saaie rit tot aan de woestijn is.
Omdat opa en Silke elk in een andere jeep zitten.
Omdat niemand tegen Silke spreekt.

b Waarom slippen de banden van de jeep?
Ze rijden een steile zandhelling op.

c Waarom voelt Silke haar buik kriebelen?
De jeep waarin ze zit, rijdt loodrecht naar beneden.
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Nr.

Naam: 

Datum:

Nr.

Silke Speurneus: tekst 10

5

10

15

20

25

30

35

40

De opa van Silke heeft een geweldige verrassing:
Silke mag met hem mee naar Namibië! Ze logeren
bij zijn vriend Sem, die daar woont en werkt als gids.
Onverwacht mogen ze met Sem mee met een groep
toeristen op een avontuurlijke tocht door de woestijn
en op de zee. Maar dan wordt Sem beschuldigd van
diefstal. Silke zal al haar speurderstalent gebruiken
om zijn onschuld te bewijzen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Oelewapper
vanOllivier
de week | Karla Stoefs
Silke Speurneus | Reina

In de verte komt Sem aangelopen, in het gezelschap van een koppel in een opzichtige outfit.
Meneer draagt een rode short en een hemd met palmbomen en strandstoelen. Zijn voeten
zitten in witte sokken en sandalen. Mevrouw is gekleed in een kanariegele short en een bloes
met giraffen. Ze loopt op gebloemde slippers. Allebei hebben ze een donut in hun hand, waar
ze met gulzige happen van bijten. Het koppel heet Bob en Mary, maar ik noem hen meneer en
mevrouw Toerist.
“Hebben jullie met de anderen kennisgemaakt?”
vraagt Sem aan opa. “Prima, dan kunnen we
vertrekken. Het toeristenbusje wacht voor de
deur.”
Meneer en mevrouw Juweel staan op uit de sofa
en haasten zich naar buiten.
“Ik hoorde dat er een probleem was”, zegt opa.
“Kunnen we je ergens bij helpen?”
“Nee, dank je”, glimlacht Sem. “Zo’n diefstal is
een vervelende zaak en weegt op de sfeer van
de groep. Ik heb het koppel een ander toestel
bezorgd, zodat ze toch foto’s kunnen maken. De
geheugenkaart krijgen ze mee naar huis.”
“Uitstekend opgelost”, zegt opa en hij wil met onze bagage in het busje stappen.
“Geen uitzonderingen voor bekenden van de reisleider”, zegt meneer Juweel ijzig. “Alle bagage
moet in de laadruimte van de bus.”
W
“Sorry, daar was ik niet van op de hoogte”, antwoordt opa beleefd. “Ik
de opzichtige outfit
breng het meteen in orde.”
opvallende kleren
Ik begrijp niet dat opa er zo rustig onder blijft. Mama zou zeker een
giftige opmerking gemaakt hebben.
“Eerst een nieuwe leider en nu wij erbij”, fluistert opa als hij naast me neerploft. “Sommige
mensen houden niet van veranderingen. Geef hem wat tijd om zich aan te passen.”
“Dat vind ik erg lief van jou, opa”, fluister ik terug.
Als Sem wil vertrekken, merkt hij dat de Fotograaf ontbreekt.
“Ik zag hem daarnet foto’s nemen van de bloemen naast het hotel”, zeg ik.
Meneer en mevrouw Juweel mopperen dat het altijd hetzelfde is met die man. Sem gaat de
Fotograaf halen en intussen glipt mevrouw Toerist uit de bus. Ze komt terug met twee zakken
chips en een fles cola.
“Sem heeft het niet makkelijk met zijn groep!” grinnik ik. “Gelukkig zijn ze maar met zes!”
De Fotograaf stapt de bus op en blijft bij onze stoelen staan.
“Daar zit ik”, zegt hij.
“De stoelen waren leeg”, antwoordt opa.
“Ik neem al mijn foto’s vanuit deze hoek”, zegt de Fotograaf koppig.
Om Sem geen verdere problemen te bezorgen, verhuizen we naar een andere plaats. Wat een
onprettig begin van de reis!
Oelewapper
van de week
Silke Speurneus
Karla Stoefs | Mark Borgions
Reina Ollivier | Emilie Timmermans

Meer lezen?
Silke Speurneus,
Reina Ollivier, Talentbib 4
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Naam: 
1

Datum:

Bespreek met je partner.
1 Welke kleren draag jij graag op reis?
2 Waar zit jij graag op de bus (vooraan, achteraan, aan het raampje ...)? Waarom?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe zijn Bob en Mary gekleed?




b Waarom zouden Silke en opa iemand meneer Juweel noemen?


c Geef drie redenen waarom Silke vindt dat de reis niet prettig begint.
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Nr.

Naam: 
1

Datum:

Nr.

Bespreek met je partner.
1 Welke kleren draag jij graag op reis?
2 Waar zit jij graag op de bus (vooraan, achteraan, aan het raampje ...)? Waarom?
3 Vertel elkaar de inhoud van het hoofdstuk. Straks moet je die aan een ander duo vertellen.
Tip: gebruik de antwoorden op de vragen.

2

Beantwoord de vragen.
a Hoe zijn Bob en Mary gekleed?
Meneer draagt een rode short en een hemd met palmbomen en strandstoelen. Zijn voeten
zitten in witte sokken en sandalen. Mevrouw is gekleed in een kanariegele short en een
bloes met giraffen. Ze loopt op gebloemde slippers.

b Waarom zouden Silke en opa iemand meneer Juweel noemen?
Omdat hij een opvallend juweel draagt.

c Geef drie redenen waarom Silke vindt dat de reis niet prettig begint.
Er is een diefstal gebeurd.
Meneer Juweel deed vervelend tegen opa over de bagage.
De Fotograaf wil op hun plaats zitten.
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Correctiesleutel Taalschrift
Tekst 1
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, steward
b Waar bevinden de personages zich?
 In het vliegtuig en op de luchthaven: ze komen aan in Namibië.
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 het vliegtuig
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
x Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
x Opa en Silke komen aan in Namibië.

Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze hebben er al een hele reis opzitten en komen aan in Namibië.

Tekst 2
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 mama, opa, Silke
b Waar bevinden de personages zich?
 aan de tramhalte, op de tram, in het treinstation, op de trein
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 de tram en de trein
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
x Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.

Opa en Silke komen aan in Namibië.
Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze vertrekken op reis. In het begin van de tekst zijn ze nog thuis.
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Tekst 3
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, Sem, de Fotograaf, meneer en mevrouw Juweel, meneer en mevrouw Toerist,
 Peggy
b Waar bevinden de personages zich?
 op een landweggetje, op een rustplaats
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 een auto
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
x Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze rijden met een toeristenbus door het landschap en picknicken onderweg.

Tekst 4
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, stewardess
b Waar bevinden de personages zich?
 in de lucht, in het vliegtuig
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 het vliegtuig
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
x Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.

Opa en Silke komen aan in Namibië.
Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 In deze tekst zitten ze op het vliegtuig.
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Tekst 5
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 Silke, opa, de kapitein, Sem, Peggy, meneer en mevrouw Toerist, meneer en mevrouw
 Juweel, de Fotograaf
b Waar bevinden de personages zich?
 in de haven, op zee
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 een boot
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
x Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze zijn in Namibië en doen een uitstap op zee om walvissen te spotten.

Tekst 6
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, Sem, de vrouw van Sem (Jennifer)
b Waar bevinden de personages zich?
 onderweg van de luchthaven naar het huis van Sem in Namibië
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 een auto
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
x Opa en Silke komen aan in Namibië.

Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze komen toe in Namibië en maken kennis met Sem die hen oppikt.
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Tekst 7
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, een personeelslid van de luchthaven
b Waar bevinden de personages zich?
 in de luchthaven van Zaventem
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 geen
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
x Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.

Opa en Silke komen aan in Namibië.
Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze zijn op de luchthaven van Zaventem om naar Namibië te vertrekken.

Tekst 8
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, Sem, Peggy, mevrouw Juweel, mevrouw Toerist, de piloot
b Waar bevinden de personages zich?
 onderweg naar de luchtballon, in de luchtballon
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 een auto, een luchtballon
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
x Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze zijn in Namibië en doen een uitstap met een luchtballon.
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Tekst 9
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, Sem, chauffeur van de jeep, meneer en mevrouw Juweel, meneer en mevrouw
 Toerist, Peggy, de Fotograaf
b Waar bevinden de personages zich?
 in de woestijn
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 een pick-up
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
Opa en Silke komen aan in Namibië.
x Opa en Silke reizen rond in Namibië.
e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze maken een uitstap door de woestijn.

Tekst 10
3

Los de vragen op.
a Wie speelt mee in de tekst?
 opa, Silke, Sem, meneer en mevrouw Juweel, meneer en mevrouw Toerist, Peggy, de
 Fotograaf
b Waar bevinden de personages zich?
 aan het hotel
c Welk(e) vervoermiddel(en) gebruiken ze?
 toeristenbus
d Bij welk deel van het verhaal hoort de tekst?
Opa en Silke zijn onderweg naar Namibië.
x Opa en Silke komen aan in Namibië.
x Opa en Silke reizen rond in Namibië.

e Waarom hoort de tekst volgens jullie bij dat deel van het verhaal?
 Ze zijn in Namibië en maken kennis met de andere toeristen voor ze op uitstap vertrekken.
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Thema 1 - les 4

Speuren in kranten en reisbrochures
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, luisteren, schrijven, spreken
krantenartikelen en reisbrochures onderzoeken en bespreken
75 minuten

Samenhang

Materialen

De les bestaat uit twee delen. In het eerste deel onderzoeken de
leerlingen krantenartikelen over de vervoermiddelen die in het
verhaal van les 3 aan bod kwamen. In het tweede deel maken ze
een eigen reismarkt met aangeboden reisbrochures. Ze stellen per
groep een andere reis voor naar Namibië, de reisbestemming van
opa en Silke Speurneus.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> post-its
>> kladpapier
>> een wekker of timer
>> facultatief: actuele
krantenartikelen

Hoofddoelen van de les
>> In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden.
>> Informatie selecteren in voor hen bestemde argumentatieve
teksten: op basis van criteria, gevraagde of gewenste
informatie reconstrueren, persoonlijke mening geven.

Folio
>> taalschrift p. 8-15
>> kopieerbladen 1-10
>> kopieerblad 11

Andere doelen
>> Gewenste informatie opzoeken in verschillende bronnen:
woordenboeken.
>> Bereid zijn om te reflecteren op schriftelijk taalgebruik uit
eigen en andere cultuur.
Een door leeftijdgenoten geformuleerde oproep aan hen
gericht, begrijpen.
Bereid zijn op een veilige, verantwoorde manier schriftelijk te
communiceren via media, multimedia en sociale media.
Een presentatie geven over een gelezen boek, een project,
een coöperatieve opdracht ... : logische opbouw gebruiken,
inleiding en afronding geven, passend reageren op vragen ter
verduidelijking.
Strategieën
Volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het lezen: voorspellingen doen over de tekst aan de
hand van de titel, illustraties, kopjes.
>> Tijdens het lezen: in de tekst belangrijke zaken markeren
(hoofdgedachten, belangrijke gebeurtenissen) of die
opschrijven.
>> Na het lezen: de tekst samenvatten (hoofdgedachte,
belangrijke gebeurtenissen) en conclusies trekken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
De leerling is nieuwsgierig naar en toont bereidheid om het nieuwe
te ontdekken en erover te leren.
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Voorbereiding
>> Lees vooraf de verschillende krantenartikelen (kopieerbladen 1-9) en reisbrochures (taalschrift p. 10-13). Het
is ook mogelijk met recente krantenartikelen te werken. De lesgang blijft dan nagenoeg dezelfde.
>> Kopieer per duo een krantenartikel (kopieerbladen 1-9). Elk duo verwerkt een ander artikel.
>> Voor de reisbrochure werken de leerlingen in zes groepen. Elke groep werkt met een andere brochure.
>> Voorzie de correctiesleutel van oefening 6 (kopieerblad 10).
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan kopieerblad 11 uit de downloadbare bundel op
het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfasen 1 en 2. Voorzie een kopie per leerling.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> vroeg uit de veren
>> weids
>> de hashtag

School- en instructietaal
>> de krantenkop
>> het voordeel
>> het nadeel

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> gedachtenotities

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De verschillende krantenkoppen prikkelen de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Door de artikels te lezen
ontdekken ze meer over allerlei vervoermiddelen. Aan de hand van verschillende reisbrochures verkennen ze
toeristisch Namibië.

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming (beeld): Kleed de reismarkt aan, bijvoorbeeld met affiches die de leerlingen zelf maken.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Vragen bij een krantenartikel beantwoorden
Projecteer de titel van het krantenartikel ‘Droomvakantie wordt
nachtmerrie’.
>> Waarover zou het artikel gaan?
Projecteer het hele artikel en laat het in stilte lezen.
>> Over wie gaat het artikel? (over Silke Speurneus en haar opa)
>> Wat was het probleem op de reis? (Er zat een dief in de reisgroep.)
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Schrijf de titel op het bord.

kopieerblad 11

2 De inhoud van een krantenartikel via een krantenkop voorspellen
Coöperatief leren: gedachtenotities
De leerlingen werken per vier. Elke groep krijgt post-its en kladpapier.
Projecteer de krantenkoppen.
Laat de krantenkoppen in stilte lezen. Daarna kiest elke groep twee
koppen:
>> Welke twee koppen maken jullie nieuwsgierig? Waarom? Schrijf elke
krantenkop op een apart kladpapier.
>> Waarover denken jullie dat het artikel gaat? Noteer sleutelwoorden op de
post-its.
Laat de sleutelwoorden bij het kladpapier leggen. Na één minuut
bespreken de groepen wat er op de briefjes staat. De sleutelwoorden die
volgens hen het dichtste bij het artikel aansluiten, kleven ze onder de kop.
Ze doen hetzelfde voor de tweede krantenkop.
De groepen splitsen zich op in duo’s. Elk duo werkt met een andere
krantenkop.

post-its en kladpapier
kopieerblad 11

leesstrategie 2: Ik voorspel
de inhoud.

een wekker of timer

3 Op het lesdoel focussen
Je voorspelde de inhoud van een krantenartikel op basis van de krantenkop.
Nu lees je het hele artikel. Je zoekt de belangrijkste woorden om het artikel
samen te vatten.
Daarna lees je in groep een reisbrochure. Aan het einde van de les stel je met
je groep een reis naar Namibië voor.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Vragen bij een krantenartikel oplossen
Deel de krantenartikelen uit.
Laat per twee oefening 1 oplossen.
Wie klaar is, leest nog een artikel (oefening 3).
Geef de leerlingen twintig minuten de tijd om hun artikel te verwerken.
5 Een twitterboodschap schrijven
Projecteer het twitterbericht:
Veilig geland in Marokko. Dank u #Jetair. Kijk ernaar uit om
#Marrakesh te ontdekken.
Bespreek de kenmerken van een twitterbericht (maximaal 280
lettertekens, korte boodschap). Bespreek ook de functie van de hashtag
(opzoeken van boodschappen) en bespreek eventueel het begrip
‘trending’.
De leerlingen maken oefening 2.
Laat vijf leerlingen hun twitterbericht voorlezen.
>> Welk artikel zou je op basis van het twitterbericht graag lezen? Waarom?
6 Een reisbrochure lezen en er vragen bij oplossen
Verdeel de klas in zes groepen. Elke groep verwerkt een reisbrochure over
Namibië: een avontuurlijke reis (reis 1), een familiereis (reis 2) of een luxereis
(reis 3). De groepen kruisen bij oefening 5 de reisbrochure aan waarmee
zij werken.
Ze bereiden hun presentatie voor aan de hand van oefening 6 en 7.

kopieerbladen 1-9
taalschrift p. 8-9
leesstrategie 5: Ik visualiseer
de inhoud van de tekst.
leesstrategie 7: Ik vat samen.
Schrijf de twitterboodschap
op het bord.

taalschrift p. 8

taalschrift p. 9-15
leesstrategie 5: Ik visualiseer
de inhoud van de tekst.
kopieerblad 10
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7 Een reis met voor- en nadelen voorstellen
Zet telkens drie groepen samen die een andere reisbrochure lazen.
De groepen presenteren elkaar hun reis.
Laat de leerlingen daarna kiezen welke reis ze graag willen maken. De
leerlingen noteren het aantal bij oefening 7c.

taalschrift p. 15

Controleren en reflecteren
8
>>
>>
>>
>>
>>

Op het lesdoel reflecteren
Voorspelde je de inhoud van de artikels goed?
Wat was er hetzelfde? Wat was er anders?
Stond er iets in het artikel dat je zelf al hebt meegemaakt? Zo ja, wat?
Was het moeilijk om een artikel te kiezen met je groep? Waarom (niet)?
Kozen jullie voor dezelfde reis naar Namibië? Waarom (niet)?

9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> lezen bij voorkeur het langere en moeilijkere artikel van kopieerblad
8 of 9.
>> lezen een derde artikel als ze klaar zijn.
Instructiegevoelige leerlingen
>> laten de oplossing van oefening 1c en 2 nakijken door de leraar en
bijsturen indien nodig.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> lezen bij voorkeur de makkelijkere artikels 2 of 4 of de kortere artikels
5 of 6.
>> lezen indien nodig het artikel onder begeleiding van de leraar.
>> maken oefening 1c en 2 onder begeleiding van de leraar.
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taalschrift p. 15
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 4

Speuren in kranten en reisbrochures
Ik kan een artikel uit een krant of een tekst uit een reisbrochure begrijpen.

1

Lees het eerste krantenartikel.
a Kleur:

W

de krantenkop.
het vervoermiddel.
een tot vijf belangrijke woorden of woordgroepen die
iets vertellen over de inhoud.

de krantenkop
titel van een krantenartikel die
beschrijft waarover het artikel gaat

b Reisde jij al met het vervoermiddel uit het artikel? Schrijf waar en wanneer en wat je ervan
vond.
Reisde jij er nog niet mee? Schrijf waarom je er (niet) graag mee zou vertrekken.

c Vat het artikel samen.
Tip: gebruik de woorden die je groen kleurde.

2

8

Verzin een twitterboodschap bij je artikel.
Vergeet de hashtag niet.

W

de hashtag
hekje (#) voor een woord of zin om kort
weer te geven waar je bericht over gaat
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s

3

Lees het tweede krantenartikel.
a Kleur:
de krantenkop.
het vervoermiddel.
een tot vijf belangrijke woorden of woordgroepen die iets vertellen over de inhoud.
b Reisde jij al met het vervoermiddel uit het artikel? Schrijf waar en wanneer en wat je ervan
vond.
Reisde jij er nog niet mee? Schrijf waarom je er (niet) graag mee zou vertrekken.

nartikel die
het artikel gaat

an

c Vat het artikel samen.
Tip: gebruik de woorden die je groen kleurde.

ord of zin om kort
e bericht over gaat

4

Verzin een twitterboodschap bij je artikel.
Vergeet de hashtag niet.

5

Kruis de reisbrochure aan die jullie lezen.
Reisbrochure 1 (p. 10-11)
Reisbrochure 2 (p. 12)
Reisbrochure 3 (p. 13)
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Ontdek
Namibië!

KALAHARI

Reisprogramma

Bezoek het land waar de zon altijd schijnt.
Deze reis omvat alle hoogtepunten maar
ook veel niettoeristische plekken.

KOLMANSKOP

Na je aankomst in Namibië vertrek je richting
de Kalahariwoestijn. Onderweg zie je landbouw
dorpjes die zelden bezocht worden door reizi
gers. Daar maak je kennis met de inwoners.
Je overnacht in Mata Mata Restcamp, aan de
oevers van de rivier. Het kamp heeft een receptie,
een winkel en een nietverwarmd zwembad. Er
is geen telefoon of mobiele telefoonontvangst.

KOLMANSKOP

In de Kalahari ga je op safari in een weids
landschap van rode zandduinen. Het natuur
park krijgt weinig bezoekers en is een geweldige
plaats om wilde dieren te zien. Je ziet er zeker
stokstaartjes en leeuwen. Het park staat ook
bekend om zijn roofvogels.

NAMIBWOESTIJN

10

© meunierd/Shutterstock.com

De volgende dag moet je vroeg uit de veren.
Je stopt bij het spookstadje Kolmanskop.
Een werknemer van de spoorlijn vond er ooit
een diamant en algauw ontstond er een Duitse
stad met een ziekenhuis, een school, een theater
en zelfs een tramlijn. Nadat de diamantmijn
uitgeput raakte, verlieten de laatste bewoners
Kolmanskop. De woestijn heroverde het stadje.
De twee nachten daarop overnacht je midden in
de eenzame wildernis, met de woestijn, bergen
en duinen als gezelschap.
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ETOSHA PARK

Hier beleef je de natuur op een heel andere
manier. De zonsondergang in dit eenzame land
schap zorgt voor een onvergetelijk ervaring.
Je ontwaakt en ziet de prachtige woestijn. In
de taal van de Nama’s betekent Namib ‘uitge
strekt’. Overdag leer je in wandelsafari’s over
de flora en fauna. De Namibwoestijn is vooral
bekend om zijn duinen die bij zonsopgang en
zonsondergang donkeroranje kleuren. Vanwege
de verschillende kleuren is het een paradijs voor
schilders en fotografen. Van de late namiddag
tot zonsondergang verken je in een open jeep het
uitgestrekte gebied.
Je hebt een vrije dag in Swakopmund, vlak bij de
oceaan. Je kunt er een Dolphin Cruise boeken.
Zo zie je de dolfijnen en pelsrobben van heel
dichtbij.
Op een van de vele omliggende duinen kun je
naar hartenlust sandboarden of genieten van
alle rust.
Vervolgens rij je naar het beroemde Etosha
park. Je logeert twee nachten in het park. De
eerste nacht slaap je naast een waterplaats die
’s nachts verlicht wordt. In de vroege avond is
het een spannend schouwspel om de dieren te
zien komen en gaan. Neem plaats bij de water
drinkplaats, hou een verrekijker en een fototoe
stel bij de hand, wees stil en wacht geduldig af ...

SANDBOARDEN
W

STOKSTAARTJES

weids
groots, ruim, je kunt ver kijken
vroeg uit de veren
vroeg uit bed
de spookstad
stad waar niemand meer woont
het schouwspel
iets wat meer dan de moeite is om naar te kijken

Je sluit af met een safari door het park op zoek
naar zebra’s, gnoes, giraffen, olifanten, leeuwen,
cheeta’s, jakhalzen, hyena’s en luipaarden. Ook
nu zijn de drinkplaatsen de ideale plekken om
dieren te observeren.
De prijs voor deze reis varieert van 2 750 tot
3 700 euro, afhankelijk van het reismoment.

SWAKOPMUND

ETOSHA PARK
Naar: www.koningaap.be
Thema 1 - les 4
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Ervaar Namibië!

Wat kun je tijdens de reis allemaal verwachten?

Namibië ... een land van 3,5 mil
jard jaar oud met weidse land
schappen en veel dieren. Laat je
betoveren door de rode zanddui
nen van de Sossuvallei, de olifan
ten en andere fascinerende, wilde
dieren en breng een bezoek aan
de Walvisbaai. Dat beleef je alle
maal op een aangename groeps
reis met de hele familie!

Je vliegt naar Windhoek, de hoofdstad van Namibië.
Daar word je verwelkomd door een Nederlandstalige gids. De
kinderen ontvangen er een rugzak met spulletjes voor onderweg en
een Tshirt met hun naam op.
In Swakopmund vertrek je op zeesafari. Met een beetje geluk kun je
zeehonden, dolfijnen en flamingo’s zien.
In Twyfelfontein bezoek je de vierduizend jaar oude rotstekeningen.
Later die dag vertrek je op een natuurrit, op zoek naar woestijn
olifanten. Onderweg kom je tal van natuurwonderen tegen, zoals de
beroemde ‘Organpipes’.
In het Etosha Nationaal Park, een prachtig
natuurreservaat, moet je vroeg uit de
veren, want je vertrekt op ochtendsafari.
’s Avonds is er een kampvuur, mét marsh
mallows natuurlijk!

WINDHOEK

© Gunter Nuyts / Shutterstock.com

WINDHOEK

De volgende dag splitst de groep op in kleinere groepen.
Groep 1 voert de olifanten en spoort dieren op met een zender.
Groep 2 voert de kleinere diersoorten (onder meer mangoesten en
schildpadden) en maakt een rit over het terrein waar die dieren
verzorgd worden. Na de lunch kunnen de kinderen zich uitleven in
de speeltuin of zwemmen.
Op de terugrit naar Windhoek, ga je op dinosauruswandeling en
bezoek je een school voor een partijtje voetbal met de kinderen,
gevolgd door een feestje met lekker eten, dansen en karaoke. Zo sluit
je de reis op een leuke manier af.
Voor deze unieke reis betaal je 3 645 euro per persoon.

W

TWYFELFONTEIN

ORGANPIPES

weids
groots, ruim, je kunt
ver kijken
vroeg uit de veren
vroeg uit bed

Naar: www.livetotravel.be

12

Thema 1 - les 4

L4 - Thema 1 - les 4 - correctiesleutel

69

Luxe rondreis
in Namibië
Deze reis zal een onvergetelijke indruk nalaten. Tijdens de rondreis
bezoekt u verschillende hoogtepunten van het prachtige Namibië. Zo
gaat u naar het Etosha National Park, een van Afrika’s beroemdste
natuurparken. U logeert in kleine verblijven met veel comfort en
verblijft enkele dagen in een eigen luxueuze lodge. U kunt telkens
kiezen uit verschillende georganiseerde excursies.

Twyfelfontein is een hoogtepunt. U verblijft in de buurt van het
miljoenen jaar oude ‘Versteende woud’. U kunt het weidse gebied
met een gids bekijken. Boek een excursie om de eeuwenoude rotsteke
ningen te bezoeken of om woestijnolifanten te zien.

QUADBIKEN

Vervolgens vliegt u naar de kust. Daar kunt u een bezoek brengen aan
het aquarium of een sportieve uitdaging aangaan, zoals quadbiken. Wie
meer houdt van rust trekt naar een van de lagunes om de flamingo’s
te bewonderen.
De volgende adembenemende stop brengt u naar de Sossusvallei, met
zijn beroemde zandduinen. U moet vroeg uit de veren om van de
mooie zonsopgang te genieten. Het beklimmen van een duin vergt
enige moeite, maar is absoluut de moeite waard.
U logeert met uitzicht op een van de mooiste panorama’s van Namibië.
Van daaruit kunt u een begeleide uitstap maken, met de jeep of te voet.
Of misschien kiest u wel voor een ballonvaart!
Voor deze rondreis betaalt u 6 250 euro. Alle vluchten en overnach
tingen zijn in de prijs inbegrepen.

VERSTEENDE WOUD
W

de lodge
vakantiewoning
weids
groots, ruim, je kunt ver kijken
de lagune
meer aan het strand
vroeg uit de veren
vroeg uit bed

SOSSUSVALEI
Naar: www.tico.nl
Thema 1 - les 4

70

L4 - Thema 1 - les 4 - correctiesleutel

13

6

Beantwoord de vragen over jullie reisbrochure. De oplossingen vind je op kopieerblad 10
a Welke dingen zijn gepland op de reis?

in de handleiding.

b Hoeveel kost de reis?

c Wat zijn de voordelen van de reis?
Tip: bedenk waarom jullie voor deze reis zouden kiezen.

W

het voordeel
wat goed is aan iets
het nadeel
wat niet goed is aan iets

d Wat zijn de nadelen van deze reis?
Tip: bedenk waarom jullie niet voor deze reis
zouden kiezen.

14
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7

0

Stel jullie reis voor. Gebruik de antwoorden van oefening 6.
a Oefen met je groep:
– iedereen beantwoordt minstens één vraag,
– hou rekening met de tips,
– help elkaar om er een mooie voorstelling van te maken.

Waaraan denk ik bij het brengen van een goed verslag?
Misschien helpen deze tips:
>
>
>
>
>
>
>

Zorg voor een spiekbriefje, als je dat nodig hebt.
Kijk je luisteraars voldoende aan.
Spreek rustig en vlot.
Las af en toe een korte rustpauze in.
Spreek voldoende luid en levendig.
Zorg voor variatie (laat regelmatig een foto of een voorwerp zien).
Gebruik Algemeen Nederlands.

b Stel jullie reis voor aan een andere groep.
c Hoeveel klasgenoten schrijven zich in voor jullie reis?

rdeel
d is aan iets

eel
goed is aan iets

8

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het krantenartikel samenvatten.
Ik kon de reis uit de brochure voorstellen.
Ik werkte goed samen met mijn partner en mijn groep.
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Naam: 

Datum:

Nr.

EXTRA TREINEN AAN EEN ZACHT
PRIJSJE NAAR TOERISTISCHE PLEKKEN
VANAF ZATERDAG
Spoorwegmaatschappij NMBS past tijdens de
zomervakantie haar aanbod aan. Zo rijden er
elke dag tientallen extra treinen van en naar
de kust en andere toeristische bestemmingen,
en zijn er ook voordelige zomerprijzen.
Daarnaast rijden er minder piekuurtreinen,
omdat er tijdens de vakantieperiode minder
mensen naar het werk moeten of naar de les.
Van 1 juli tot 1 september rijden er zowel op weekdagen als tijdens het weekend extra treinen van en
naar de grote kuststations (Oostende, Knokke, Blankenberge, De Panne). Iedere weekdag rijden er
in totaal dertig extra treinen. Op weekend- en feestdagen zijn dat er 32. Indien er extra mooi weer
wordt voorspeld, kunnen daar zowel op een weekdag als tijdens het weekend nog zes extra treinen
bij komen.
Ook naar andere toeristische bestemmingen (Walibi, Pairi Daiza, Ardennen) wordt het treinaanbod
tijdens de zomervakantie versterkt. Op een weekdag gaat het om dertien extra treinen van en naar
de stopplaatsen van Bierges-Walibi en Houyet (afvaart van de Lesse). Op een weekenddag rijden
er 24 e xtra treinen van en naar Bierges-Walibi, Houyet (afvaart van de Lesse) en Cambron-Casteau
(Pairi Daiza).
Voordelige tarieven
Naast het extra treinaanbod heeft NMBS ook deze zomer voordelige prijzen. Nieuw dit jaar is dat
reizigers kunnen genieten van een extra lang weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs
heen en terug naar eender welke Belgische bestemming kunnen reizen. Tijdens de zomervakantie is
dat weekendbiljet geldig vanaf donderdagavond 19 uur tot en met maandag.
Minder piekuurtreinen
Vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag 1 september rijden er minder piekuurtreinen. Tijdens de rest
van het jaar worden die piekuurtreinen ingezet om de ochtend- en avondpiek te versterken.
Naar: www.demorgen.be

W

de piekuurtrein	extra trein die wordt ingezet op tijdstippen waarop veel mensen de
trein nemen (bv. om naar hun werk te gaan)
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EXTRA TREINEN AAN EEN ZACHT
PRIJSJE NAAR TOERISTISCHE PLEKKEN
VANAF ZATERDAG
Spoorwegmaatschappij NMBS past tijdens de
zomervakantie haar aanbod aan. Zo rijden er
elke dag tientallen extra treinen van en naar
de kust en andere toeristische bestemmingen,
en zijn er ook voordelige zomerprijzen.
Daarnaast rijden er minder piekuurtreinen,
omdat er tijdens de vakantieperiode minder
mensen naar het werk moeten of naar de les.
Van 1 juli tot 1 september rijden er zowel op weekdagen als tijdens het weekend extra treinen van en
naar de grote kuststations (Oostende, Knokke, Blankenberge, De Panne). Iedere weekdag rijden er
in totaal dertig extra treinen. Op weekend- en feestdagen zijn dat er 32. Indien er extra mooi weer
wordt voorspeld, kunnen daar zowel op een weekdag als tijdens het weekend nog zes extra treinen
bij komen.
Ook naar andere toeristische bestemmingen (Walibi, Pairi Daiza, Ardennen) wordt het treinaanbod
tijdens de zomervakantie versterkt. Op een weekdag gaat het om dertien extra treinen van en naar
de stopplaatsen van Bierges-Walibi en Houyet (afvaart van de Lesse). Op een weekenddag rijden
er 24 extra treinen van en naar Bierges-Walibi, Houyet (afvaart van de Lesse) en Cambron-Casteau
(Pairi Daiza).
Voordelige tarieven
Naast het extra treinaanbod heeft NMBS ook deze zomer voordelige prijzen. Nieuw dit jaar is dat
reizigers kunnen genieten van een extra lang weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs
heen en terug naar eender welke Belgische bestemming kunnen reizen. Tijdens de zomervakantie is
dat weekendbiljet geldig vanaf donderdagavond 19 uur tot en met maandag.
Minder piekuurtreinen
Vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag 1 september rijden er minder piekuurtreinen. Tijdens de rest
van het jaar worden die piekuurtreinen ingezet om de ochtend- en avondpiek te versterken.
Naar: www.demorgen.be
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IK BEN TROTS OP ONZE KUSTTRAM
© EQRoy/Shutterstock.com

Wil je deze zomer onze kust ontdekken? Neem
dan eens de kusttram van De Lijn. Die rijdt van
de stad Knokke tot de stad De Panne. Je kunt
zelf kiezen waar je uitstapt. Aan het strand,
bij een pretpark of bij een markt. Hilda Alders
(53 jaar) bestuurt de Kusttram al bijna 16 jaar.
Ze komt uit Limburg. Maar verhuisde naar Oostende. Ze vond als kind de kusttram te gek. Ze probeerde
de job en die beviel goed, dus bleef ze.
De job is erg afwisselend. Het is natuurlijk wel altijd dezelfde weg van Knokke naar De Panne of
andersom. Maar geen dag is dezelfde. Je komt elke keer andere mensen tegen. Of een andere situatie.
En je bent buiten.
Je moet wel werken als iedereen op het strand ligt, maar je bent ook thuis als iedereen werkt. Als Hilda
op vakantie wil, dan gaat ze buiten het hoogseizoen. Dat is goedkoper.
Een nadeel is dat mensen wel eens lastig doen. Dat is jammer. Als bestuurder van de kusttram doe je
altijd je best. Je probeert begrip op te brengen voor die mensen. Bijvoorbeeld als ze hun trein missen.
Dat is niet leuk. Het kan al helpen om dat tegen de chauffeur te kunnen zeggen. Die probeert het met
een glimlach op te lossen. Maar de meeste mensen zijn heel vriendelijk. Zij bedanken, of ze zeggen
dat er goed gereden wordt. Dat is heel leuk.
In de kusttram zitten veel verschillende reizigers. In de zomer zijn er toeristen van alle leeftijden. Mensen
met of zonder kinderen. Er zijn ook veel ouderen. Die rijden zelf niet meer allemaal met de auto in de
stad. Andere mensen nemen de kusttram naar hun job in de stad. Of ze gaan naar een treinstation.
Ook veel buitenlandse toeristen nemen de kusttram: Duitsers, Nederlanders of Fransen. De Engelsen
komen nu ook naar onze kust. Die zie je sinds twee of drie jaar veel vaker. Dat komt door de ‘cruises’
bij Zeebrugge. Dat zijn grote schepen met veel luxe. Vroeger was er maar één. Nu zijn er soms twee
of drie per week. Daar nemen de Engelsen de kusttram naar Blankenberge. Dan gaan ze met de trein
of de bus naar Brugge.
Naar: www.wablieft.be
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Wil je deze zomer onze kust ontdekken? Neem
dan eens de kusttram van De Lijn. Die rijdt van
de stad Knokke tot de stad De Panne. Je kunt
zelf kiezen waar je uitstapt. Aan het strand,
bij een pretpark of bij een markt. Hilda Alders
(53 jaar) bestuurt de Kusttram al bijna 16 jaar.
Ze komt uit Limburg. Maar verhuisde naar Oostende. Ze vond als kind de kusttram te gek. Ze probeerde
de job en die beviel goed, dus bleef ze.
De job is erg afwisselend. Het is natuurlijk wel altijd dezelfde weg van Knokke naar De Panne of
andersom. Maar geen dag is dezelfde. Je komt elke keer andere mensen tegen. Of een andere situatie.
En je bent buiten.
Je moet wel werken als iedereen op het strand ligt, maar je bent ook thuis als iedereen werkt. Als Hilda
op vakantie wil, dan gaat ze buiten het hoogseizoen. Dat is goedkoper.
Een nadeel is dat mensen wel eens lastig doen. Dat is jammer. Als bestuurder van de kusttram doe je
altijd je best. Je probeert begrip op te brengen voor die mensen. Bijvoorbeeld als ze hun trein missen.
Dat is niet leuk. Het kan al helpen om dat tegen de chauffeur te kunnen zeggen. Die probeert het met
een glimlach op te lossen. Maar de meeste mensen zijn heel vriendelijk. Zij bedanken, of ze zeggen
dat er goed gereden wordt. Dat is heel leuk.
In de kusttram zitten veel verschillende reizigers. In de zomer zijn er toeristen van alle leeftijden. Mensen
met of zonder kinderen. Er zijn ook veel ouderen. Die rijden zelf niet meer allemaal met de auto in de
stad. Andere mensen nemen de kusttram naar hun job in de stad. Of ze gaan naar een treinstation.
Ook veel buitenlandse toeristen nemen de kusttram: Duitsers, Nederlanders of Fransen. De Engelsen
komen nu ook naar onze kust. Die zie je sinds twee of drie jaar veel vaker. Dat komt door de ‘cruises’
bij Zeebrugge. Dat zijn grote schepen met veel luxe. Vroeger was er maar één. Nu zijn er soms twee
of drie per week. Daar nemen de Engelsen de kusttram naar Blankenberge. Dan gaan ze met de trein
of de bus naar Brugge.
Naar: www.wablieft.be
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BEKENDE MISSEN MET EEN VERHAAL
Op het einde van een wielerwedstrijd krijgt de renner die het eerst met
zijn fiets over de meet rijdt, bloemen en kussen. Wij zetten enkele bekende
missen op een rijtje:
1 Maja Leye
Peter Sagan kneep na zijn overwinning in de billen van bloemenmeisje
Maja Leye. Die werd zo ongewild de meest besproken podiummiss ter
wereld. Sagan bood zijn excuses aan, maar zijn kwajongensstreek
zorgde wereldwijd voor ophef.

Maja staat links op de foto.

2 Germaine
De opvallendste miss was zonder twijfel Germaine,
bloemenmeisje in de E3 Harelbeke in 2012. De weken
daarvoor prijkte de toen 66-jarige ook al op de affiche.
Tom Boonen won en kreeg van Germaine naast een
stevige smakkerd nog een aai over zijn buik ook.

W

de smakkerd
zoen

3 Gaëlle Ladas
Aan kledij werd niet veel geld gegeven tijdens Gullegem Koers in 2012.
Bloemenmeisje Gaelle Ladas, een 22-jarige hotelmanager, verscheen op
het podium met niet meer dan een laagje verf.
4 Élisabeth Pitz
Élisabeth Pitz droeg in 1935 het kroontje van Miss France en is de
allereerste die in de archieven opduikt als kusmeisje. De winnaar? Onze landgenoot Romain Maes die
toen de Ronde van Frankrijk won.
5 Marion Rousse
Marion Rousse is ongetwijfeld de meest veelzijdige podiummiss.
Ze deelde de bloemen uit tijdens de Tour de France, werkte
tegelijkertijd als presentatrice voor het televisiestation Eurosport en
was profwielrenster bij Lotto Soudal Ladies. Rousse is ondertussen
gehuwd met profrenner Tony Gallopin en is in de Tour nog steeds
aan de slag voor Eurosport.
Naar: De Morgen (Bieke Cornillie)
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BALLONNEN LOKKEN 20 000 KIJKERS
In Sint-Niklaas kwamen ruim 20 000 mensen naar het
luchtballonnenfestival. Elk jaar organiseert de stad SintNiklaas de ‘Vredefeesten’. Dat begon in 1948. De stad
herdenkt dan de doden van Wereldoorlog II. Al van bij
het begin horen luchtballonnen bij het feest. Die stijgen op
de Grote Markt van de stad op. Nergens anders in de
hele wereld kunnen zoveel ballonnen opstijgen midden
in een stad.
Dit jaar kwamen ruim 20 000 mensen naar het feest. Zij zagen vijftig luchtballonnen opstijgen. Eerst
waren de gewone ballonnen aan de beurt. Nadien volgden de ballonnen met bijzondere vormen.
Vooral de ballon in de vorm van een motor trok veel aandacht. Dat opstijgen is niet zonder gevaar.
Rond de markt staan enkele hoge gebouwen.
Het uitzicht vanuit zo’n ballon is prachtig. Je ziet dieren in de weide en mensen in hun tuin. Veel mensen
zwaaien. De dieren zijn minder blij met zo’n luchtballon. Ze hebben er schrik van.
Landen is niet gemakkelijk. Vooral als er veel wind staat. Die kan je de verkeerde kant op blazen,
bijvoorbeeld naar een stad. Daar mogen ballonnen niet over varen. Dan moet je snel landen. Dat gaat
niet zo zacht. De mand botst dan enkele keren tegen de grond. Vaak vallen de passagiers uit de mand.
Gelukkig vinden de meesten dat niet zo erg ...
Naar: www.wablieft.be
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BALLONNEN LOKKEN 20 000 KIJKERS
In Sint-Niklaas kwamen ruim 20 000 mensen naar het
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zwaaien. De dieren zijn minder blij met zo’n luchtballon. Ze hebben er schrik van.
Landen is niet gemakkelijk. Vooral als er veel wind staat. Die kan je de verkeerde kant op blazen,
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Naar: www.wablieft.be
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PASSAGIER MOEST 11 UUR OP
ONDERGEPLASTE STOEL ZITTEN OP
VLUCHT VAN BRITISH AIRWAYS
De zakenman Andrew Wilkinson (39) betaalde meer dan 1 300 euro voor
een vliegtuigvlucht met British Airways. Hij kreeg voor dat geld een stoel
toegewezen waarop een passagier had geplast en werd verwacht het zelf
met doekjes op te kuisen.
Eind juli vloog de IT-consultant vanuit London Heathrow naar Kaapstad in Zuid-Afrika om zijn ouders
te bezoeken. Toen hij aan boord zijn plaats zocht, kwam hij tot de onaangename vaststelling dat zijn
stoel vochtig was.
“Ik riep de stewardess die mijn vermoeden bevestigde dat de vochtigheid urine was. Ze ging naar de
wc en kwam terug met een paar doekjes en verwachtte dat ik het zelf zou opkuisen”, aldus Wilkinson.
Ik zei tegen haar: “Ik kan hier niet zitten.” Maar ze lachte gewoon. Haar reactie was: “Jij hebt duidelijk
zin om met me mee te werken op deze vlucht, is het niet?”
Uiteindelijk legde hij een plastic zak over de stoel en daarover nog eens een deken.
Bron: www.hln.be
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PECH ONDERWEG: BALLONVAART
EINDIGT OP BINNENKOER GEVANGENIS
Het lijkt een scène uit een stripverhaal
maar voor twee toeristen uit de Caraïben
was het pure realiteit. Tijdens een prachtig
tochtje met een luchtballon in het noorden
van India stak een ferme wind op. De
ballonvaarder raakte de controle kwijt en
moest meteen de landing inzetten. Helaas
voor hem en zijn gezelschap deed hij dat
op het binnenplein van een gevangenis.
Gevolg: paniek in de mand én binnen de
gevangenismuren, waar men dacht dat het
om een ontsnappingspoging ging.
Het avontuur begon op de beroemde kamelenmarkt van Pushkar, India, waar de toeristen aan boord
van de ballon stapten, met prachtige vergezichten en fantastische plaatjes in het vooruitzicht. Boven de
stad Ajmer liep het echter mis.
Er stak plots een krachtige wind op waardoor de ballonvaarder de controle kwijtraakte. Hij moest meteen
beginnen met de landing.
“De gevangenisbewakers wisten niet wat er gebeurde toen plots een grote ballon uit de lucht neerdaalde
en op het binnenplein landde. Ze sloegen alarm en verwittigden meteen de politie”, zegt politiechef
Hanuman Vishnoi.
Ook bij de toeristen brak eventjes paniek uit. Gelukkig voor hen verbleven
de gevangenen op dat ogenblik in hun cellen.
De twee vrouwen werden ondervraagd en daarna vrijgelaten.
De ballonvaarder is zijn vergunning kwijt.
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bewijs dat je iets mag doen,
bv. met een luchtballon varen
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HONDERDEN REIZIGERS TWEE UUR
VAST OP DEFECTE TREINEN
Het treinverkeer verloopt deze voormiddag erg
moeizaam. Zo zijn er tussen Gent-Sint-Pieters en
Schellebelle veel vertragingen. Ter hoogte van
Nieuwerkerken stonden dan weer twee treinen
stil. De reizigers, zo'n honderdtal, zijn intussen
geëvacueerd.
Een eerste trein viel rond 8.15 uur stil ter hoogte van Nieuwerkerken (Aalst). De trein vervoerde enkele
honderden passagiers vanuit Blankenberge richting Genk. “De conducteur riep om dat de locomotief
stuk was en niet meer te herstellen”, klinkt het bij een reiziger die op de trein vastzat.
Alle passagiers werden omstreeks 10.15 uur geëvacueerd naar een andere trein. In totaal werden
zevenhonderd reizigers overgeplaatst. Alles verliep rustig. “De airco werkte en iedereen kreeg water”,
aldus de woordvoerder van de NMBS, Bart Crols. Door de panne moest ook een daaropvolgende
trein halt houden. Die passagierstrein werd eerst weggesleept.
Ook tussen de stations Gent-Sint-Pieters en Schellebelle, waren er problemen. Zo was er gedurende
vijftig minuten geen treinverkeer tussen beide stations. De storing duurde van 9.20 uur tot 10.10 uur,
zegt spoornetbeheerder Infrabel. Het gevolg waren ernstige vertragingen van dertig tot zestig minuten
in beide richtingen, zegt Frédéric Petit, de woordvoerder van Infrabel.
Bron: www.demorgen.be
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VAKANTIE-UITTOCHT
OP EUROPESE WEGEN;
HIER STAAT U DIT
WEEKEND IN DE FILE
Door het verlengde weekend van 21 juli trekken veel Belgen naar de
kust. Vooral op de ring rond Antwerpen en rond Brussel wordt er druk
verkeer verwacht. Maar ook op Europese wegen wordt het een 'rood
weekend', voorspelt de VAB.
Door het verlengde weekend van 21 juli zullen
veel Belgen met de auto onderweg zijn naar onder
andere de kust en het zuiden. Vooral op de ring
rond Antwerpen en Brussel wordt er druk verkeer
verwacht. Bovendien start in Noord-Nederland
de schoolvakantie en in Midden-Nederland
de bouwvakantie. Ook de Nederlanders
zullen dus voor drukte op de Belgische wegen
zorgen. Zaterdag verwacht de VAB dan ook een
drukke dag. Daarnaast kunnen de terugkerende
weekendtoeristen op zondagavond voor
hinder zorgen op de wegen vanaf de kust naar
het binnenland.
Op zaterdag 22 juli verwacht de VAB In Frankrijk
meer dan vijfhonderd kilometer file. De langste
files staan dan bij Lyon, de Spaanse grens en
nabij Parijs. Ook voor de Mont-Blanctunnel
richting Italië staan jaarlijks lange files. Daar
komt nog bij dat zondag 23 juli de slotetappe
van de Tour de France plaatsvindt, waardoor
de VAB druk verkeer verwacht in het centrum
van Parijs. Je kunt de stad beter niet met de auto
binnenrijden.
In Duitsland beginnen de inwoners van de
deelstaten Berlijn, Brandenburg en Hamburg aan
de vakantie. Daardoor vertrekt bijna het hele
noorden op reis. Wie vanuit België door NoordDuitsland moet, dient daar rekening mee te
Naar: www.demorgen.be

houden. Vooral op de snelwegen rond Berlijn en
Hamburg zullen grote knelpunten te vinden zijn.
In Oostenrijk zijn zaterdag en zondag rode
dagen. De VAB verwacht vooral druk verkeer
aan de grensovergangen met Duitsland en aan
de tunnels richting Slovenië.
In Zwitserland wordt zaterdag 22 juli een rode
dag. Daar zorgt de Gotthardtunnel altijd voor
veel file in de zomermaanden. De files vormen
zich vaak al ’s morgens vroeg. Bovendien kom
je ze opnieuw tegen aan de grensovergang met
Italië bij Chiasso.
Wanneer vertrekken?
Wie naar het buitenland vertrekt op vrijdag, doet
dat best na 21 uur, stelt de VAB. Op zaterdag
vertrek je best vanaf 11
W
uur en zondag wordt
het verlengde weekend
filevrij verwacht.
langer weekend, omdat
vrijdag of maandag een vrije
Wie naar de Belgische
dag is
kust vertrekt op vrijdag
de bouwvakantie
doet dat ook best na
vakantieperiode voor
21 uur. Zaterdag vertrek
bedrijven die bouwen of
je best vroeg in de
bouwmaterialen maken en
ochtend tussen 7 en 9
verkopen
uur of in de namiddag,
de weekendtoeristen
na 15 uur.
mensen die in het weekend
even op vakantie gaan
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van de Tour de France plaatsvindt, waardoor
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Naar: www.demorgen.be

88

L4 - Thema 1 - les 4 - kopieerblad 8 - correctiesleutel

houden. Vooral op de snelwegen rond Berlijn en
Hamburg zullen grote knelpunten te vinden zijn.
In Oostenrijk zijn zaterdag en zondag rode
dagen. De VAB verwacht vooral druk verkeer
aan de grensovergangen met Duitsland en aan
de tunnels richting Slovenië.
In Zwitserland wordt zaterdag 22 juli een rode
dag. Daar zorgt de Gotthardtunnel altijd voor
veel file in de zomermaanden. De files vormen
zich vaak al ’s morgens vroeg. Bovendien kom
je ze opnieuw tegen aan de grensovergang met
Italië bij Chiasso.
Wanneer vertrekken?
Wie naar het buitenland vertrekt op vrijdag, doet
dat best na 21 uur, stelt de VAB. Op zaterdag
vertrek je best vanaf 11
W
uur en zondag wordt
het verlengde weekend
filevrij verwacht.
langer weekend, omdat
vrijdag of maandag een vrije
Wie naar de Belgische
dag is
kust vertrekt op vrijdag
de bouwvakantie
doet dat ook best na
vakantieperiode voor
21 uur. Zaterdag vertrek
bedrijven die bouwen of
je best vroeg in de
bouwmaterialen maken en
ochtend tussen 7 en 9
verkopen
uur of in de namiddag,
de weekendtoeristen
na 15 uur.
mensen die in het weekend
even op vakantie gaan

Naam: 

Datum:

Nr.

“WE STIKKEN HIER”; PASSAGIERS UIT
BELGIË ZITTEN NA LANDING NOG ZES
UUR VAST IN VLIEGTUIG
Door het noodweer moesten zo’n twintig vliegtuigen die op weg waren
naar Montreal maandagavond afwijken van hun route. Alle toestellen
werden omgeleid naar een andere luchthaven. Terwijl alle andere vluchten
goed verwerkt werden, bleef het vliegtuig uit Brussel ergens op het tarmac
staan. Pas zes uur later, het was inmiddels bijna elf uur ‘s avonds, vloog het
vliegtuig door naar de eindbestemming Montreal.
Verschillende versies
Volgens Air Transat was de situatie “buiten hun controle”. Er zouden geen trappen of uitstapbruggen
beschikbaar zijn geweest om de passagiers van het vliegtuig af te halen of om de passagiers van water
te voorzien en het drinkwater van het vliegtuig aan te vullen. Het vliegveld van Ottawa spreekt dat echter
tegen en laat weten dat het “voor die situaties” trappen ter beschikking heeft om de passagiers van het
vliegtuig af te halen en bussen om hen veilig naar de terminals te brengen. “De luchtvaartmaatschappij
heeft die diensten echter niet gevraagd”, klinkt het.
Dat terwijl tijdens het urenlange wachten in het hete vliegtuig steeds
meer passagiers ziek werden. Doordat het vliegtuig bijna geen
brandstof meer had, werd al gauw de airconditioning uitgeschakeld
en werd het vliegtuig een bakoven. Na zo’n vier uur viel ook nog de
elektriciteit uit. Verschillende
passagiers probeerden via
W
het noodweer
sociale media de aandacht
regen, veel wind, hagel, onweer ...
te trekken van de verantwoordelijke op de luchthaven en één
iemand belde ook het noodnummer 911.
het tarmac
Noodteam
terrein waar vliegtuigen geparkeerd
Daarop werd een volledig noodteam ingeschakeld dat samen met
worden
paramedici en politie uitrukte naar het vliegtuig. Een passagier
de terminal
die medische hulp nodig had, werd door het team behandeld. Er
gebouw op de luchthaven waar
werden flessen water uitgedeeld en de in de cargo aanwezige
passagiers wachten om in te
hond van een inmiddels panische passagier kreeg ook water.
stappen en waar ze uitstappen
Het team van Ottawa Airport, dat speciaal klaarstond om de
de sociale media
mensen van de omgeleide vluchten op te vangen, zou volgens
Facebook, Twitter, Instagram ...
de luchthaven niet opgeroepen zijn. Toen ze zelf de bemanning
apps die je gebruikt om te
contacteerden om hun diensten aan te bieden, kregen ze naar
communiceren
eigen zeggen geen reactie. Volgens Air Transat werd de enorme

vertraging veroorzaakt door een opstopping op het vliegveld
van Ottawa en een lange vertraging bij het opnieuw voltanken
van het vliegtuig. De vliegtuigmaatschappij biedt haar excuses
aan de passagiers aan.

de paramedici
dokters, verplegers ...
de cargo
vracht of lading van een vliegtuig

Naar: www.hln.be
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de paramedici
dokters, verplegers ...
de cargo
vracht of lading van een vliegtuig

Correctiesleutel taalschrift, oefening 6
Reisbrochure 1
6
4

Beantwoord de vragen over jullie reisbrochure.
a Welke dingen zijn gepland op de reis?
 landbouwdorpen bezoeken die zelden bezocht worden door reizigers
 verschillende safari’s om wild te spotten
 spookstad bezoeken
 zeesafari om dolfijnen en pelsrobben te zien
 sandboarden
 wandelsafari door de woestijn en met een 4x4 rijden


b Hoeveel kost de reis?
 tussen de 2 750 en 3 700 euro, afhankelijk van het seizoen
c Wat zijn de voordelen van de reis?
Tip: bedenk waarom jullie voor deze reis zouden kiezen.
 bv. Je komt op plaatsen waar weinig toeristen komen.
 bv. In het laagseizoen is de reis goedkoper.

W

het voordeel
wat goed is aan iets
het nadeel
wat niet goed is aan iets

 bv. Je bezoekt veel verschillende plekken.
d Wat zijn de nadelen van deze reis?
	Tip: bedenk waarom jullie niet voor deze reis
zouden kiezen.
 bv. Je moet wel wat rijden/druk
 programma.
 bv. Je moet overnachten in een tent.
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Reisbrochure 2
6
4

Beantwoord de vragen over jullie reisbrochure.
a Welke dingen zijn gepland op de reis?
 een zeesafari
 een bezoek aan oude rotstekeningen en de ‘organ pipes’
 een safari in een natuurreservaat en een kampvuur
 olifanten/kleine dieren voeren en dieren opsporen/terreinbezoek met de auto
 dinosauruswandeling
 bezoek aan een schooltje en een voetbalmatch met de schoolkinderen spelen
 een feestje

b Hoeveel kost de reis?
 3 645 euro per persoon
c Wat zijn de voordelen van de reis?
Tip: bedenk waarom jullie voor deze reis zouden kiezen.
 bv. Je ziet adembenemende landschappen en doet unieke dingen.
 bv. De reis biedt veel dingen speciaal voor kinderen.
 bv. De reis sluit af met een feestje.
d Wat zijn de nadelen van deze reis?
	Tip: bedenk waarom jullie niet voor deze reis
zouden kiezen.
 bv. De reis kost veel geld.
 bv. De groep kan tegenvallen.
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W

het voordeel
wat goed is aan iets
het nadeel
wat niet goed is aan iets

Reisbrochure 3
6
4

Beantwoord de vragen over jullie reisbrochure.
a Welke dingen zijn gepland op de reis?
 bezoek aan een beroemd natuurreservaat
 logeren in een eigen lodge
 keuze uit verschillende uitstappen
 bezoek aan een versteend woud en beroemde rotstekeningen
 bezoek aan een aquarium
 quadbiken of een lagune bezoeken
 zonsopgang in de Sossusvallei
 een safari doen met de jeep, te voet of met een luchtballon
b Hoeveel kost de reis?
 6 250 euro per persoon.
c Wat zijn de voordelen van de reis?
Tip: bedenk waarom jullie voor deze reis zouden kiezen.

W

 bv. Je ziet adembenemende landschappen en doet unieke dingen.
 bv. Je kunt je eigen uitstappen kiezen.

het voordeel
wat goed is aan iets
het nadeel
wat niet goed is aan iets

 bv. Je logeert en reist luxueus.
d Wat zijn de nadelen van deze reis?
	Tip: bedenk waarom jullie niet voor deze reis
zouden kiezen.
 bv. De reis kost veel geld.
 bv. Je geniet zelf van veel luxe, terwijl veel
 inwoners van Namibië arm zijn.
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Thema 1 - les 5

Herhaling (1)
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling leerstof derde leerjaar
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materiaal

De leerlingen kennen de hoorstrategie en maakten al kennis met
de (onechte) tweeklanken aai, ooi, oei, ieuw en eeuw en woorden
met uw. Ze kennen de regelstrategie en zetten die in bij het
schrijven van woorden op a, o en u. Ze kennen de onthoudstrategie
en schreven al woorden met de tweeklanken ou/au en ei/ij. Die
spellingmoeilijkheden komen nu geïntegreerd aan bod.

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Woorden met ei of ij correct schrijven.
>> Woorden met au of ou correct schrijven.
>> Woorden met aai, ooi of oei correct schrijven.
>> Woorden met eeuw of ieuw correct schrijven.
>> Woorden met uw correct schrijven.
>> Woorden met a, o en u op het einde correct schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-2
>> wandplaat: ei-plaat
>> wandplaat: au-strip
Diversen
>> schrijflei

Ander doel
Bereid zijn na te denken over eigen lees- en schrijfgedrag.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Specifieke strategieën inzetten om opdrachten, uitdagingen en
problemen efficiënt aan te pakken.

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee
2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Kopieer de rubriceeroefening en de bijbehorende woordkaarten (kopieerblad 2) voor het partnerwerk. Knip
ze uit en lamineer voor langdurig gebruik.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Schenk in deze herhalingsles extra aandacht aan de wil om juist te schrijven door de spellingproblemen aan te
pakken met de hoor-, regel- en onthoudstrategie. De leerlingen kunnen steeds de spellingweters achteraan in
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hun schrift raadplegen. Laat daarom de spellingproblemen zo inductief mogelijk ontdekken, verwoorden en
toepassen. Benadruk ook het belang van nalezen en controleren.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit het derde leerjaar aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> gooi
Ik ... het papiertje in de vuilbak.
>> schreeuwen
De kinderen ... in het spookhuis.
>> flauwe
Wat een ... grap, niemand lacht.
>> geheim
Vertel het tegen niemand, het is een ...
>> schaduw
Het is veel te warm, ik zit liever in de ...
Projecteer de correctiesleutel, laat het dictee nakijken en bespreek.

schrijflei

2 Aan het spellinggeweten werken
Bespreek waarom het belangrijk is foutloos te schrijven (bv. uit respect
voor je lezer of omwille van een betere communicatie) en sta stil bij hoe
je dat doet (bv. door goed te luisteren, door te controleren wat je schrijft,
door hulp te vragen of door op te zoeken als je twijfelt).
3 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de topprent. Verduidelijk dat de prent een aantal woorden
bevat met de spellingmoeilijkheden van deze les. Laat hen ontdekken
waar het in deze les over gaat:
>> Woorden met ei of ij: reis, eiland, meisje, verdwijnt
>> Woorden met au of ou: vrouwtje, klauwen, bouwwerf
>> Woorden met aai, ooi of oei: zwaait, prooi
>> Woorden met eeuw of ieuw: schreeuwt, nieuws
>> Woorden met uw: schaduw
>> Woorden op a, o en u: oma, achterna, hallo
4 Directe instructie
Projecteer de rubriceeroefening. Bespreek de verschillende
spellingmoeilijkheden uit deze les.
Woorden net als ei of ijs schrijven
Schrijf het eerste woord met ei/ij uit de topprent op het bord
(het eiland). Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt
(onthoudstrategie):
>> Voor deze klank bestaan er twee schrijfwijzen: ei en ij. Hoe je die klank
schrijft, moet je onthouden.
>> Om de ei-woorden te onthouden is er een ei-plaat, een ei-lied en een eibrief.
>> Er zijn nog woorden met ei die niet op de ei-plaat of in het ei-lied
voorkomen. Die woorden leer je later.
>> De andere woorden schrijf je met een ij.
Projecteer spellingweter 13 en bespreek.
Laat andere woorden met ei of ij zoeken op de topprent.

spellingschrift p. 3

Schrijf de categorieën op het
bord.

wandplaat: ei-plaat
cd en spellingschrift p. 131133

spellingschrift p. 118
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Woorden net als saus of kous schrijven
Schrijf het eerste woord met au/ou uit de topprent op het bord (het
vrouwtje). Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt (onthoudstrategie):
>> Voor deze klank bestaan er twee schrijfwijzen: au en ou. Hoe je die klank
schrijft, moet je onthouden.
>> Om de au-woorden te onthouden is er een au-lied en een au-strip.
>> Er zijn nog au-woorden die niet in het au-lied voorkomen. Die woorden
leer je later.
>> De andere woorden schrijf je met een ou.
Projecteer spellingweter 14 en bespreek.
Laat andere woorden met au of ou zoeken op de topprent.
Woorden net als haai, kooi of boei schrijven
Schrijf het eerste woord met aai/ooi/oei uit de topprent op het bord (de
prooi). Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt (hoorstrategie):
>> Bij aai, ooi, oei schrijf je eerst aa, oo, oe en dan de i.
>> Aai, ooi, oei schrijf je zonder j!
Projecteer spellingweter 3 en bespreek.
Laat een woord met aai en een woord met oei zoeken op de topprent.
Woorden net als leeuw of nieuw schrijven
Schrijf het eerste woord met eeuw/ieuw uit de topprent op het bord (zij
schreeuwt). Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt (hoorstrategie):
>> Hoor je eeuw of ieuw, dan schrijf je eeuw of ieuw.
Projecteer spellingsweter 4 en bespreek.
Laat een woord met ieuw zoeken op de topprent.

spellingschrift p. 118

spellingschrift p. 114

spellingschrift p. 114

Woorden net als schaduw schrijven
Schrijf het eerste woord met uw uit de topprent op het bord (de
schaduw). Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt (hoorstrategie):
>> Een lange u voor een w schrijf je altijd enkel.
Projecteer spellingweter 10 en bespreek.

spellingschrift p. 116

Woorden op a, o en u schrijven
Schrijf het eerste woord op a, o of u op het bord (de oma).
Laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt (regelstrategie):
>> Op het einde van een woord schrijf je a, o of u enkel.
Projecteer spellingweter 21 en bespreek.

spellingschrift p. 121

5 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Vorm duo’s en deel de woordkaarten uit.
De duo’s rubriceren volgens de spellingmoeilijkheden. Ze herhalen voor
hun partner bij elk woord de moeilijkheid en modelen de toegepaste
strategie.
Bespreek enkele woorden klassikaal en vraag waar het woord in de
kolom thuishoort. Laat steeds de toegepaste strategie modelen.
6 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 oplossen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
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wandplaat: au-strip
cd en spellingschrift p. 134
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kopieerblad 2
TIP! Duo’s die klaar zijn
bedenken woorden met de
spellingmoeilijkheden voor
de blanco woordkaarten.

spellingschrift p. 3

>> zoeken op het einde van de oefening nog een voorbeeldwoord bij
elke moeilijkheid.
>> maken met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening nog een voorbeeldwoord bij
elke moeilijkheid.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en de aanpak. Modelen om
de beurt. Ze raadplegen daarbij de spellingweters achteraan in hun
spellingschrift.
>> staan stil bij andere spellingmoeilijkheden, zoals de eindletter t of d
bij ‘eiland’ en het verenkelen bij ‘schaduw’.
>> controleren en verbeteren de woorden onder begeleiding.
Verlengde instructie
>> Lees het woord hardop.
>> Verwoord hoe je het spellingprobleem aanpakt.
>> Bekijk het woord en dek het af.
>> Schrijf het woord op.
>> Kijk na.

Inoefening (25 minuten)
7 De leerstof kort herhalen
Projecteer de topprent. De leerlingen schrijven zoveel mogelijk woorden
van de topprent op hun schrijflei. Ze verbeteren door hun werk naast
dat van hun buur te leggen. Laat aan elkaar modelen hoe ze het
probleem aanpakken.

spellingschrift p. 3
schrijflei
TIP! Baken de tijd (bv. drie
minuten) af.

8 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 6 oplossen.

spellingschrift p. 4-5

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
>> kiezen een woord uit de topprent en zoeken zoveel mogelijk
rijmwoorden op hun schrijflei. Ze kunnen er een wedstrijd van
maken: wie vindt het grootste aantal rijmwoorden in vijf minuten?
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modelen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
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>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
>> krijgen hulp waar nodig.
Oefening 2: Laat het woord hardop zeggen en bespreek telkens of het
een onthoudwoord met ei of au is of een ander woord met ij of ou.
Oefening 3:
>> Laat om de beurt een woord aanvullen.
>> Laat bij elk woord de aanpak voor het schrijven modelen.
Oefening 4: Begeleid het zoeken van de woorden en laat de schrijfwijze
modelen ter controle.
Oefening 5:
>> Laat de zinnen hardop voorlezen.
>> Controleer de zinsconstructie en bespreek de spellingmoeilijkheden.
>> Laat de zin opschrijven.
Oefening 6:
>> Laat om de beurt een zin voorlezen en de woorden aanvullen.
>> Laat bij elk woord de aanpak voor het schrijven modelen.

Signaal en integratie (25 minuten)
9 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.
Leerling 1
1 In augustus ga ik op kamp.
2 Ze zijn allebei in de fout.
3 De grasmaaier is stuk.
4 Brand! Ik waarschuw de brandweer.
5 De meeuwen op het eiland maken veel lawaai.
6 Op bladzijde 10 lees je hoe je een nestkast moet bouwen.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

augustus, allebei

grasmaaier, waarschuw

Woorden in zin

meeuwen, eiland,
lawaai, bouwen

bladzijde

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerlingen
het woord of de zin schreven,
lezen ze na wat ze schreven.
Twijfelen ze over de
schrijfwijze, dan zetten ze een
kruisje.

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De, Op
6

4
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

Leerling 2
1 Tot gauw!
2 Zet je drankje maar in de ijskast.
3 De kat vangt haar prooi.
4 De zwaluw vliegt naar het zuiden.
5 Het vrouwtje schreeuwt om hulp.
6 Op vrijdag gooit het meisje haar boekentas in de hoek.
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TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

gauw, prooi

Woorden in zin

vrouwtje, schreeuwt, vrijdag
gooit, meisje

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

ijskast, zwaluw

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Het, Op
6

4
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij
geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord
schrijven ze op de twee correctielijnen.
10 Integratieoefening
Laat oefening 8 oplossen.

spellingschrift p. 6

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> schrijven het vervolg van het verhaal zelfstandig.
>> lezen hun geschreven slot voor aan hun partner.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner hoe de verhaallijn loopt.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> schrijven het vervolg van het verhaal in miniklas onder begeleiding.
>> bespreken eerst de verhaallijn en maken een kladversie voor ze het
slot in hun spellingschrift opschrijven.
>> modelen telkens de aanpak van de moeilijkheden.

Na de les
Duid in het portfolio aan of de leerling het lesdoel al dan niet bereikt heeft.
Baseer je daarvoor op twee zaken:
>> Op de kolom ‘Ik twijfel’: die geeft aan hoe zeker een leerling zich voelt. Een leerling die aangeeft dat hij
twijfelt, kan gebaat zijn met een verlengde instructie.
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>> Op het aantal fouten dat de leerling maakte tegen de spellingmoeilijkheid. Een leerling die twee fouten of
meer maakte, kan gebaat zijn met een verlengde instructie.
Zet de resultaten in de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van bingel.be om in het
differentiatieblok herhalings- en integratieoefeningen op maat te krijgen.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingsweek worden opnieuw een aantal inhouden uit het derde leerjaar herhaald. Zo komt
de regel voor verenkelen en verdubbelen en voor de schrijfwijze van gt of cht aan bod. Een belangrijk aspect
om die regels goed te kunnen toepassen, is het onderscheid tussen korte en lange klanken. Laat daarom de
instructieafhankelijke leerlingen de korte of lange klank aanduiden in: hij kocht, de vacht, jij draagt, Kris vecht,
de kip legt, het verkeerslicht ... Ga na of de korte of lange klank te horen is aan het einde van een klankgroep.
Bespreek woorden als: boekentassen, babbelen, de vraagstukken, zomerdagen, niemand en stotteren.
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Herhaling (1)
Hallo!

1

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord op. Gebruik de
woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het over.
ei of ij
het eiland

spellingweter 13

ou of au

spellingweter 14

eiland

het vrouwtje

vrouwtje

het meisje

meisje

bouwen

bouwen

verdwijnen

verdwijnen

de klauw

klauw

altijd

augustus

augustus

altijd

eeuw en ieuw
zij schreeuwt

spellingweter 4
schreeuwt

uw
hij duwt

het nieuws

nieuws

zij geeuwen

geeuwen

de zenuw

benieuwd

benieuwd

ruw

aai/ooi/oei
de prooi

spellingweter 3

de schaduw

a/o/u op het einde

spellingweter 10
duwt
schaduw
zenuw
ruw

spellingweter 21

prooi

de oma

oma

de moeite

moeite

achterna

achterna

ze zwaait

zwaait

hallo

hallo

Thema 1 - les 5
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2

Vul aan met ei/ij of au/ou. Schrijf het woord over.
alleb ei

au tor

dolfijn

de m ou wen

mouwen

de wenkbr au wen

wenkbrauwen

gauw

de g ou dm ij n

goudmijn

ged

aai

sl

sch

ieuw

schr

eeuw

bl

oei

eeuw

man

sn

en

uw

net als duw

en

ooi

net als haai, kooi of boei

net als leeuw of nieuw

sluw

bloeien

geduw

papegaai

benieuwd

schuw

vogelkooien

sneeuwman

schreeuwen

Vul de zin aan.

Ik twijfel.

1 Aan zee zie ik (m)

vliegen.

meeuwen

2 Op 1 januari vieren we (N)

4 In het bos woont (k)

gooit

8 Mijn zusje zit op de (d)

.

boerderij

Pinnemuts.

kabouter

5 Ida viel omdat Alberte haar een (d)

7 De kip legt elke dag drie (e)

.

Nieuwjaar

3 De boer woont in een (b)

6 Youri (g)

en

Laat elke spellingmoeilijkheid
een kleur geven voor een
visuele ondersteuning.

uw

d

vogelk

102

autorijden

uw

ben

4

den

ij

Vul aan en schrijf elk woord in de juiste kolom.

papeg

4

verdwijnen

de dolf ij n

g au w

3

ze verdw ij nen

allebei

gaf.

duw

de basketbal in de ring.
eieren
draaimolen

Thema 1 - les 5
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.
op de kermis.

Fout? Verbeter.

Wijs op de hoofdletter in
Nieuwjaar (feestdagen krijgen
een hoofdletter).
Deze oefening is gericht op
controle. Stimuleer om elk
woord grondig na te kijken.
Bij twijfel zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hij hulp aan
een klasgenoot/leraar die de
schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven is,
dan verbeteren de leerlingen
in de verbeterkolom. Laat in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar het
woord voor en vergelijken.

5

Laat in partnerwerk oplossen.

a Maak zinnen met de woordgroepen.
Tip: let op de hoofdletter.
b Nummer ze van 1 tot 4 en maak een verhaal.
naar een klein eiland. – op de bodem van de koude zee – Ik rijd
3

Ik rijd op de bodem van de koude zee naar een klein eiland.

Ik zie – voorbij zwemmen. – een papegaaivis
4

Ik zie een papegaaivis voorbij zwemmen.

een autoduikboot. – en een auto – Ik bouw – van een boot
2

Ik bouw van een boot en een auto een autoduikboot.

zonder lawaai. – en een reis – van een blauwe zee – Ik droom
1

6

Ik droom van een blauwe zee en een reis zonder lawaai.

Vul het krantenartikel aan.

Trein gekaapt door dieren
In het station van Antwerpen konden de
reizigers de (t)

trein

niet op. Die zat namelijk vol dieren, zoals
(t)

tijgers

(p)

papegaaien

(l)

leeuw

,
en een
.

Volgens een dierenverzorger vonden de
dieren het niet leuk om steeds in hun
(k)

kooien

te zitten en

naar de mensen te (k)
en gingen op (r)
(f )

flauw

Gelukkig waren er (w)
(b)

blij

kijken
reis

. Daarom pakten ze hun koffers
. Enkele mensen op het perron vielen

.
weinig

gewonden. De dieren waren

dat ze eens op vakantie konden gaan.
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7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5

6

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

Schrijf een vervolg op het verhaal uit oefening 5.
Gebruik zoveel mogelijk woorden uit deze les.
Terwijl ik over de zeebodem rijd, hoor ik opeens

6
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Laat aan het einde van de
les eventueel een aantal
leerlingen hun vervolg
voorlezen.
Verbeter de teksten achteraf
zelf nog een keer.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

woorden

zinnen

Leerling 2
1
2
3
4

In augustus ga ik op kamp.
Ze zijn allebei in de fout.
De grasmaaier is stuk.
Brand! Ik waarschuw de
brandweer.

5 De meeuwen op het eiland
maken veel lawaai.
6 Op bladzijde 10 lees je hoe je
een nestkast moet bouwen.

Leerling 1

woorden

zinnen

zinnen

zinnen

Tot gauw!
Zet je drankje maar in de ijskast.
De kat vangt haar prooi.
De zwaluw vliegt naar het
zuiden.

5 Het vrouwtje schreeuwt om
hulp.
6 Op vrijdag gooit het meisje
haar boekentas in de hoek.

Leerling 2
1
2
3
4

In augustus ga ik op kamp.
Ze zijn allebei in de fout.
De grasmaaier is stuk.
Brand! Ik waarschuw de
brandweer.

5 De meeuwen op het eiland
maken veel lawaai.
6 Op bladzijde 10 lees je hoe je
een nestkast moet bouwen.

Leerling 1

woorden

woorden

1
2
3
4

woorden

zinnen

1
2
3
4

Tot gauw!
Zet je drankje maar in de ijskast.
De kat vangt haar prooi.
De zwaluw vliegt naar het
zuiden.

5 Het vrouwtje schreeuwt om
hulp.
6 Op vrijdag gooit het meisje
haar boekentas in de hoek.

Leerling 2
1
2
3
4

In augustus ga ik op kamp.
Ze zijn allebei in de fout.
De grasmaaier is stuk.
Brand! Ik waarschuw de
brandweer.

5 De meeuwen op het eiland
maken veel lawaai.
6 Op bladzijde 10 lees je hoe je
een nestkast moet bouwen.

woorden

zinnen

1
2
3
4

Tot gauw!
Zet je drankje maar in de ijskast.
De kat vangt haar prooi.
De zwaluw vliegt naar het
zuiden.

5 Het vrouwtje schreeuwt om
hulp.
6 Op vrijdag gooit het meisje
haar boekentas in de hoek.

L4 - Thema 1 - les 5 - kopieerblad 1

105

106

woorden net als
ei of ijs

woorden net als
saus of kous

Rubriceeroefening
woorden net als
haai, kooi, boei

woorden net als
leeuw of nieuw

woorden net als
duw

woorden net als
ga, zo of nu

Naam: 
Datum:
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Nr.



het eiland

verdwijnen

nieuw

het meisje

het lawaai

de klauw

de gebouwen

jij snauwde

de moeite

de schouder

hij duwt

reizen

altijd

de vlooien

de foto

de vrouw

wij schreeuwen

het stro

kijken

ik duw

bijna

augustus

de schaduw

de papa

de koeien

ik geeuw

nu
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Thema 1 - les 6

Werkwoorden onder de loep genomen
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken, schrijven
nadenken over werkwoorden, infinitief, stam en uitgang
50 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les onderzoeken de leerlingen werkwoorden in alle vormen.
Zo merken ze op dat bij elk werkwoord een stuk terugkeert (de
stam) en een stuk verschilt (de uitgang). In het vijfde leerjaar wordt
die leerstof verdiept.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Werkwoordsvormen herkennen en erover reflecteren:
infinitief, stam, stam + uitgang.

Folio
>> taalschrift p. 16-21
>> kopieerblad 1
Diversen
>> kladpapier

Andere doelen
>> Bereid zijn na te denken over eigen lees- en schrijfgedrag.
>> Bereid zijn spellingsregels te gebruiken bij schriftelijke
communicatie.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leer- en
ontwikkelkracht

Voorbereiding
Kopieer de werkwoordkaarten (kopieerblad 1) tweemaal en knip de kaarten uit. Lamineer ze voor langdurig
gebruik.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen ontdekken dat werkwoorden verschillende vormen hebben. Ze leren nieuwe zaken over een taal
die ze al spreken en schrijven en ontwikkelen een beter taalgebruik.

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming (drama): Maak aan de hand van de werkwoordkaarten met de leerlingen een rollenspel.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Werkwoorden bedenken
Speel het spel: “Ik ga op reis en ga ...”
De eerste leerling zegt de zin na en vult aan met iets wat hij graag doet
op reis. De volgende leerling herhaalt de zin met de aanvulling en voegt
zelf iets toe. Wie niet meer weet wat de vorige spelers gezegd hebben,
valt af. Het spel eindigt wanneer er nog maar één speler overblijft.
Projecteer het woord ‘reizen’. Laat (werk)woorden zoals reizen
opsommen en schrijf die op het bord. De leerlingen schrijven ze op bij
oefening 1.
>> Wat stel je vast? (Al die woorden drukken een actie of een handeling uit.)
>> Hoe noem je die woorden? (werkwoorden)
Projecteer en bespreek de taalweter ‘Hoe herken ik een werkwoord?’

Schrijf het woord ‘reizen’ op
het bord.
taalschrift p. 16

taalschrift p. 16

2 Op het lesdoel focussen
Vandaag onderzoeken we de verschillende vormen van een werkwoord.
Werkwoordsvormen hebben een deel dat gelijk en een deel dat verschillend is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 De infinitief herkennen en benoemen
Leid oefening 2 klassikaal in.
>> Wat moet je in de eerste kolom van oefening 2 invullen? (Breng het
woord infinitief zelf aan als de leerlingen dat niet vinden.)
Laat boven de eerste kolom ‘infinitief’ schrijven.
>> Werkwoorden hebben een naam, een vorm die je bijvoorbeeld in het
woordenboek vindt. Dat zijn vormen zoals werken, lopen, gaan ... Die
‘moedervorm’ noemen we de infinitief.
>> Je vindt de infinitief door een zin te maken met ‘Ik zal ...’ Bijvoorbeeld: Ik zal
fietsen.
Zoek met de leerlingen de infinitief van ‘ik zoek – hij zoekt – wij zoeken’.
Bespreek de taalweter ‘Wat is een infinitief?’

taalschrift p. 17

taalschrift p. 17

De leerlingen lossen oefening 2 verder zelfstandig op. Verbeter de
oefening klassikaal.
>> Markeer alle vormen van het werkwoord die er uitzien als de infinitief.
>> Wat valt je op? (De meervoudsvorm en de infinitief hebben dezelfde
vorm.)
4 Ervaren dat werkwoorden veranderen
Maak groepen van drie of vier leerlingen. Geef elke groep een
kladpapier.
Geef één leerling van elke groep een werkwoordkaart. De leerling
beeldt het werkwoord uit. De groepsleden raden.

kladpapier
kopieerblad 1

Geef daarna elke groep een of twee werkwoordkaarten extra.
De groepen maken zoveel mogelijk zinnen met hun werkwoord. Voor elke
andere vorm van het werkwoord die ze gebruiken, krijgen ze een punt.
Na acht minuten geven de groepen hun papier door aan een andere groep.
Die telt hoeveel verschillende werkwoordsvormen de groep gebruikte.
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Schrijf de verschillende vormen op bord en rubriceer:
>> tegenwoordige tijd enkelvoud en meervoud,
>> verleden tijd enkelvoud en meervoud,
>> de andere vorm, bv. gehuppeld, gevaren, geschaatst.
Wat besluit je? (Het werkwoord kan verschillende vormen in een zin
aannemen. Je hebt vormen die weergeven dat de handeling nu gebeurt
of vroeger en dat een of meerdere personen de handeling doen.)

TIP! De begrippen
‘tegenwoordige’ en ‘verleden
tijd’, ‘enkelvoud’ en ‘meervoud’
komen in thema 2 aan bod.
De leerlingen hoeven ze hier
nog niet te gebruiken.

De leerlingen maken oefening 3 zelfstandig. Verbeter klassikaal.
>> Hoe weet je welke vorm van het werkwoord je moet gebruiken? (De vorm
hangt af van wie het doet en of het nu gebeurt of vroeger gebeurde.)
Laat dat besluit in het kader onder de oefening noteren.

taalschrift p. 18
TIP! De leerlingen hoeven
de term ‘onderwerp’ niet te
gebruiken.

5 De stam ontdekken
Projecteer het werkwoord ‘wandelen’.
Laat verschillende vormen van het werkwoord opsommen en schrijf die
op het bord. Noteer ook de vormen van de verleden tijd.
De leerlingen schrijven de verschillende vormen bij oefening 4.
Vraag ook steeds wie er wandelt en schrijf het onderwerp bij de
werkwoordsvorm: ik wandel, jij wandelt, wandel je, hij wandelt, wij
wandelen, jullie wandelen, zij wandelen, ik wandelde, jij wandelde,
hij wandelde, wij wandelden, jullie wandelden, zij wandelden, ik heb
gewandeld.
Als alle vormen op het bord en in het taalschrift staan, markeren de
leerlingen per twee het deel van het werkwoord dat hetzelfde blijft.
>> Welk deel van het werkwoord blijft hetzelfde in alle vormen? (wandel)
>> Het stukje dat in elke vorm van het werkwoord hetzelfde blijft, noemen
we de stam.
Projecteer en bespreek de taalweter ‘Wat is de stam?’
6 De uitgangen ontdekken
Laat oefening 5 maken. De leerlingen kunnen op het bord kijken voor
de verschillende personen.
Projecteer de verschillende vormen van het werkwoord ‘dweilen’ (ik
dweil, jij dweilt, dweil jij, hij dweilt, wij dweilen, jullie dweilen, zij dweilen,
ik dweilde, jij dweilde, hij dweilde, wij dweilden, jullie dweilden, zij
dweilden, ik heb gedweild)
De leerlingen kleuren in oefening 5 het stukje dat bij de stam komt.
>> Bij de stam van de meeste werkwoordsvormen komt nog iets bij. Dat
noemen we de uitgang.
>> Welke vorm van het werkwoord krijgt geen uitgang? (de ik-vorm als de
handeling nu gebeurt)
Projecteer en bespreek de taalweter ‘Wat is de uitgang?’
7 Onregelmatige werkwoordsvormen ontdekken
Projecteer de werkwoorden ‘zijn’ en ‘hebben’.
Laat de eerste twee rijen van oefening 6 invullen. Bespreek daarna
klassikaal.
>> Dit zijn de vormen van het werkwoord ‘zijn’: ik ben, jij bent, hij is, wij zijn.
>> Dit zijn de vormen van het werkwoord ‘hebben’: ik heb, jij hebt, hij heeft,
wij hebben.
Laat de rest van oefening 6 zelfstandig maken. Bespreek klassikaal.
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Schrijf het werkwoord
‘wandelen’ op het bord.
taalschrift p. 19

taalschrift p. 19
taalschrift p. 20
Schrijf de vormen van het
werkwoord ‘dweilen’ op het
bord.

taalschrift p. 20
Schrijf ‘zijn’ en ‘hebben’ op het
bord.
taalschrift p. 21

Controleren en reflecteren
8 Het begrip van de leerstof controleren
De leerlingen werken op kladpapier.
Projecteer:
>> Hij voetbalt.
>> Wij werken.
De leerlingen schrijven de werkwoordsvormen over. Ze onderstrepen de
stam, markeren de uitgang en noteren de infinitief.
Bespreek de antwoorden.
Laat de taalweters in stilte herlezen.
>> Wat vind je nog moeilijk?
Geef extra uitleg aan de leerlingen die het nodig hebben.
Leerlingen die alles begrijpen maken oefening 7.
9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

kladpapier
Schrijf de werkwoordsvormen
op het bord.

taalschrift p. 16, 17, 19 en 20

taalschrift p. 21
taalschrift p. 21
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch laten
invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig.
>> lossen oefening 7 op.
>> gebruiken de instructiefilmpjes op Bingel als ze vastzitten.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen hulp vragen aan de leraar bij het oplossen van de oefeningen.
>> herlezen de taalweters als ze iets niet begrijpen of bekijken de
instructiefilmpjes op Bingel.
>> lossen eventueel oefening 7 op.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
>> herhalen indien nodig aan het einde van de les de taalweters en
krijgen extra uitleg.
>> maken oefening 7 als ze daar de tijd voor hebben.

Na de les
Laat voor de volgende les een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
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les 6

Werkwoorden onder de loep genomen
Ik kan de verschillende vormen van een werkwoord in een schema schrijven.
Ik kan de infinitief benoemen.
Ik kan de stam van een werkwoord vinden.
Ik kan de uitgang van een werkwoord markeren.

1

Vul aan: Ik ga op reis en ik ga ...

reizen

Hoe herken ik een werkwoord?
> Werkwoorden zeggen wat iemand doet.
Bv. fietsen, lopen, koken, dansen ...
> Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
Bv. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen ...
> Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
Bv. zijn, worden, lijken, blijven ...
> Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.
Ze geven aan of iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Bv. Ik loop naar school.
Ik liep naar school.
> In een zin kunnen meerdere werkwoorden staan.
Bv. De jongen heeft zijn boek vergeten.
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Is slapen ook geen
werkwoord, juf?

2

Vul de tabel aan.
Infinitief

Ik ...

Hij ...

Wij ...

zoeken

zoek

zoekt

zoeken

zwemmen

zwem

zwemt

zwemmen

lacht

lachen

lachen

lach

speuren

speur

geeuwen

kijken
genieten
niezen

speurt

geeuw

geeuwt

kijk

kijkt

geniet
nies

geniet

niest

speuren
geeuwen
kijken
genieten
niezen

trekken

trek

trekt

trekken

sturen

stuur

stuurt

sturen

Wat is een infinitief?
De infinitief is een soort moedervorm van een werkwoord.
Het is de vorm die je terugvindt in een woordenboek.
Bv.

Ik moet werken.
Is dat definitief?

Werken is
de infinitief.

werken, slapen, eten, schrijven ...

Je vindt de infinitief door een minizin te maken met ik zal.
Bv. Ik zal slapen. Ik zal kopen.

Thema 1 - les 6
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3

a Vul het werkwoord in de juiste vorm in.

1
rennen
ren/rende

Ik

rennen/renden

Wij

rent/rende

Jij

rennen/renden

Jullie

2
drinken
Ik
Sem

drink/dronk

De toeristen
Jullie

.

drinkt/dronk

.

drinken/dro

nken

drinken/dro

nken

.
.

3

kruipen
kruipt/kroop

De dief
Wij

kruipen/kropen

Silke en opa
Jij

kruipen/kropen

kruipt/kroop

.
.
.
.

b Geef twee dingen die de vorm van het werkwoord bepalen.

18
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1

wie of wat het doet (= het onderwerp)

2

of het nu gebeurt (= tegenwoordige tijd) of vroeger gebeurde (= verleden tijd)
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.
.
.
.

Laat tijdens de nabespreking
de werkwoorden in zowel de
tegenwoordige als de verleden
tijd aan bod komen. Wijs erop
dat je een verschillende vorm
gebruikt voor een handeling
die nu gebeurt of vroeger
gebeurde.

4

a Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘wandelen’.

nu

wandelen

vroeger

ik wandel

ik wandelde

jij wandelt

jij wandelde

wandel jij

hij/zij wandelde

hij/zij wandelt
wij wandelen

wij wandelden

jullie wandelen

jullie wandelden

zij wandelen

zij wandelden

ik heb gewandeld

b Hoe vind je de stam van een werkwoord?
De stam is het deel in de verschillende vormen van het werkwoord dat hetzelfde blijft.

Wat is de stam?
De stam is een vorm van een werkwoord.
Als je de verschillende vormen van een werkwoord naast elkaar zet, kom je telkens een gelijk
deel tegen: het deel dat je overhoudt als je van de infinitief -(e)n wegneemt.
Bv. drinken – ik drink – jij drinkt – wij drinken
zien – ik zie – jij ziet – wij zien
Dat gelijke deel noem je de stam. De stam eindigt op de kijkletter.
Bv. infinitief: werken
infinitief: antwoorden

de stam: werk
de stam: antwoord

ik werk
ik antwoord

c Kleur in de werkwoordsvormen van oefening 4a:
de stam.

Thema 1 - les 6
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5

a Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘dweilen’.

dweilen

nu

vroeger

ik dweil

ik dweilde

jij dweilt

jij dweilde

dweil jij

hij/zij dweilde

hij/zij dweilt
wij dweilen

wij dweilden

jullie dweilen

jullie dweilden

zij dweilen

zij dweilden

ik heb gedweild

b Kleur in de werkwoordsvormen:
de uitgang.

Wat is de uitgang?
Het deel dat je achteraan de stam toevoegt als je een werkwoord gebruikt, noem je de uitgang.
Bv. ik drink
hij drinkt
jij drinkt
wij drinken
jullie drinken
zij drinken
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ik zie
hij ziet
jij ziet
wij zien
jullie zien
zij zien
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Ik drink nooit thee.

6

Het werkwoord ‘zullen’ heeft
twee jij-vormen, die beide juist
zijn: ‘je zal’ of ‘je zult’.
Sta stil bij de
werkwoordsvormen in de
verleden tijd als leerlingen die
aanbrengen.

Vul de tabel aan.

nu
Infinitief

Jij ...

Hij ...

Wij ...

zijn

ben

bent

is

zijn

hebben

heb

hebt

heeft

hebben

zal

zult/zal

zullen
gaan
worden

7

Ik ...

ga
word

zullen

zal

gaat

gaat

wordt

wordt

gaan

worden

Kies werkwoorden uit oefening 1 en schrijf ze in het schema.

nu
Infinitief

8

Ik ...

Hij ...

Wij ...

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon de verschillende vormen van werkwoorden schrijven.
Ik kon de stam van werkwoorden vinden.
Ik kon de uitgang van werkwoordsvormen aanduiden.
Ik kon de infinitief van werkwoorden geven.

Thema 1 - les 6
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Werkwoordkaarten

118

fietsen

roeien

lopen

zeilen

steppen

huppelen

varen

schaatsen

sturen

vliegen

L4 - Thema 1 - les 6 - kopieerblad 1

Thema 1 - les 7

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> een boek naar keuze

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Help leerlingen die niet graag lezen een boek op maat te vinden. Bied hen verschillende tekstsoorten aan, zoals
strips, informatieve boeken en fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift ...
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de ‘stillezers’ zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Stond er iets in het boek dat je zelf al eens
meemaakte? Wat ging er bij jou hetzelfde en wat was anders?
>> Lees je in een non-fictieboek? Kies een foto of prent die je aanspreekt.
Vertel waarom dat zo is.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Ontwerp je eigen boekenlegger (vraag materiaal
aan je juf/meester). De boekenlegger moet passen bij het boek/verhaal
dat je las.
>> Las je in een non-fictieboek? Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen
die je aan je klasgenoten stelt. Uiteraard moet je zelf de antwoorden
weten.

TIP! Stimuleer leerlingen
om een boek uit te lezen
door leuke opdrachten te
verzinnen die ze pas mogen
uitvoeren als hun boek uit is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Laat de leerlingen reflecteren op het lezen en het leesproces:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren.
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een boek naar keuze
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Thema 1 - les 8

Avonturen vol vervoering
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

luisteren, schrijven
een verslag schrijven na een luisteropdracht
75 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kiezen een luister- of kijkfragment over de
vervoermiddelen die in les 3 en 4 aan bod kwamen. Op basis van
dat fragment schrijven ze een verslag voor de klasblog of -krant.

Digitaal
>> bordboek
>> dvd
>> cd

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
Informatie selecteren uit voor hen bestemde informatieve
boodschappen uit (multi)mediale bronnen: op basis van
gegeven of zelf geformuleerde criteria selecteren, gevraagde
of gewenste informatie reconstrueren, waarneembare
gegevens op juistheid beoordelen.
Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld
project, een verhaal, eigen belevenissen en ervaringen ...
(hoofdgedachte, logische opbouw, inleiding en afronding).

Folio
>> taalschrift p. 22-27
>> bronnenblad 1
>> kopieerbladen 1-4
>> kopieerbladen 1-3, 7-8
van les 4
Diversen
>> wekker of timer
>> tablets en/of computers
>> kladpapier

Andere doelen
>> Op basis van de uiteenzetting van een leraar of
medeleerling: relaties herkennen (middel-doel, oorzaakgevolg, deel-geheel).
>> Bereid zijn om te reflecteren op mondeling taalgebruik uit
eigen en andere cultuur.
Strategieën
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het schrijven: het schrijfdoel bepalen; woorden en
ideeën over de inhoud van de schrijftaak verzamelen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Ervaren dat waarden en normen kunnen verschillen naargelang de
context en de levensbeschouwelijke traditie.

Voorbereiding
>> Bekijk en beluister vooraf de beeld- en luisterfragmenten. Die vind je op bingel.be of op de dvd en cd. Je
kunt de leerlingen ook laten luisteren naar een recent verslag van een rit uit de Ronde van Frankrijk.
>> Kopieer de kernwoorden (kopieerbladen 1-4) op A3-formaat of schrijf ze over op A3-papier.

Woordenschat
School- en instructietaal
>> het feit
>> de verslaggever
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Coöperatieve werkvorm in deze les
>> woordenweb

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In de luister- en kijkfragmenten komen emoties aan bod. Door er een verslag over te schrijven verdiepen de
leerlingen zich in die emoties en gaan ze er op een respectvolle manier mee om.

Brug naar andere leergebieden
>> Muzische vorming (beeld): Maak met de leerlingen een (kleinere) zeepkist uit wegwerpmateriaal.
>> Wereldoriëntatie: Ga dieper in op de Ronde van Frankrijk.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De inhoud van een geluidsfragment voorspellen
Coöperatief leren: woordenweb
Verdeel de klas in groepen van drie of vier leerlingen.
Geef elke groep een A3-papier met daarop de titel van een van de
geluidsfragmenten uit lesfase 3. Zijn er meer dan vier groepen, dan
komen dezelfde titels meermaals aan bod.
Laat elk groepslid op zijn deel van het papier schrijven of tekenen
waaraan hij denkt bij het lezen van de titel.
Na vijf minuten bekijken de leerlingen de relaties tussen de verschillende
woorden en tekeningen. Ze mogen pijlen trekken en woorden bij de
pijlen schrijven. Zo zoeken ze de vier relaties die bij het onderwerp horen.
Ze duiden één groepslid aan die het woordenweb klassikaal voorstelt.
Hang elk woordenweb op in de klas.

kopieerbladen 1-4

wekker of timer

2 Op het lesdoel focussen
Je bekijkt en beluistert vier fragmenten. Nadien kies je één fragment
waarover je een verslag schrijft. In deze les bereiden we het schrijven voor, in
de volgende les werken we het verslag af.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Fragmenten bekijken en beluisteren
Overloop de vragen van oefening 1.
De leerlingen werken verder in dezelfde groepen. Via bingel.be bekijken
en beluisteren ze alle fragmenten en lossen ze oefening 1 op.
Bespreek na elk fragment de vragen.
Ga na afloop na of de fragmenten elementen bevatten die de leerlingen
in het woordenweb voorspeld hadden.
4 Een soort verslag kiezen
Je schrijft een verslag over een stuk uit het journaal, een sportwedstrijd, een
reis of een eigen race.

122

L4 - Thema 1 - les 8 - lesgang

taalschrift p. 22-23
tablets en/of computers met
een link naar bingel.be
dvd en cd
bronnenblad 1

Zet de leerlingen die voor hetzelfde soort verslag kiezen samen in een
groep. Zorg dat er niet meer dan vier leerlingen in een groep zitten.
Zet de groepen ver genoeg uit elkaar, zodat ze elkaar niet storen.
5 Het gekozen fragment verder onderzoeken
Beluister of bekijk het fragment dat je koos opnieuw met je groep.
Los daarna samen oefening 2 op.
6 Voor het schrijven een woordenweb opstellen
Geef de leerlingen de volgende artikelen uit les 4 als inspiratie:
>> Auto: ‘Vakantie-uittocht op Europese wegen’
>> Trein: ‘Ik ben dol op de kusttram’, ‘Extra treinen aan een zacht prijsje
naar toeristische plekken vanaf zaterdag’ en ‘Honderden reizigers
twee uur vast op defecte treinen’
>> Fiets: ‘Affaires, bodypaint en de kneep van Sagan; bekende missen
met een verhaal’
Het fragment ‘Een race vol avonturen’ duurt langer. Deze groep krijgt
geen extra inspiratiebron.
De groepen lezen de krantenartikelen.
Als ze klaar zijn maken de groepsleden individueel een woordenweb
bij oefening 3. Daarvoor gebruiken ze de antwoorden op de vragen
in het taalschrift, het woordenweb aan het begin van de les en de
krantenartikelen. Ze markeren de dingen die ze in hun verslag willen
gebruiken.

tablets en/of computers met
een link naar bingel.be
dvd en cd
taalschrift p. 23-25
kopieerbladen 1-3, 7-8 van
les 4

taalschrift p. 26
schrijfstrategie 1: Ik denk
waarover ik ga schrijven.

7 Een verslag schrijven
Schrijf nu zelf een verslag over een stuk uit het journaal, een sportwedstrijd,
een reis of een eigen race.
Bespreek de taalweter ‘Hoe schrijf ik een goed verslag?’
In dit verslag mogen de leerlingen wel feiten verzinnen.
Overloop de criteria bij oefening 1 van les 9, waarmee de leerlingen
elkaars verslag zullen beoordelen.
Maak afspraken:
>> Het verslag moet minstens twintig zinnen lang zijn.
>> Na deze les moet je kladversie van het verslag klaar zijn.
>> De volgende les werk je je verslag af in het net.
De leerlingen schrijven de kladversie van hun verslag bij oefening 4.

taalschrift p. 26
taalschrift p. 28

taalschrift p. 27

Controleren en reflecteren
8 Op het lesdoel reflecteren
>> Wat vond je moeilijk aan het opstellen van het woordenweb aan het
begin van de les?
>> Kon je gemakkelijk van elk fragment zeggen welk soort fragment het
was? Waarom (niet)?
>> Kon je gemakkelijk van elk fragment zeggen voor wie het fragment was
bedoeld? Waarom (niet)?
>> Hoe heb je je fragment gekozen? Wat vond je het belangrijkst?
Wie twijfelde tussen fragmenten? Wat gaf de doorslag?
>> Welke vragen bij oefening 1 en 2 vond je moeilijk om te beantwoorden?
Wat deden jullie als jullie het niet eens waren in de groep?
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>> Kon je gemakkelijk je eigen woordenweb maken?
>> Hoe verliep het schrijven van de kladversie?
9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> werken bij voorkeur met het fragment ‘Een race vol avonturen’.
>> beginnen aan de kladversie van hun verslag, zodra ze klaar zijn met
hun woordenweb.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen bij oefening 2 altijd uitleg aan de leraar vragen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> worden door de leraar begeleid bij het oplossen van oefening 1 en 2.
>> werken bij voorkeur met het fragment ‘Avonturen met de auto’.
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taalschrift p. 27
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 8

Avonturen vol vervoering
Ik kan een luister- of kijkfragment begrijpen.
Ik kan de kladversie van een verslag schrijven.

1

a Beluister en bekijk de fragmenten.
b Los de vragen op.

1

Avonturen op de fiets
1 Wat voor soort fragment is het?
Het is een radiofragment met commentaar bij een
rit uit
de Ronde van Frankrijk.

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?
Voor wie wil weten wat er tijdens de wielerwedstrijd
gebeurt.

3 Waar speelt het fragment zich af?
Het speelt zich af in Frankrijk.

2

Avonturen met de auto
is
1 Wat voor soort fragment

het?

het journaal/het nieuws.
Het is een fragment uit

eld?

bedo
2 Voor wie is dit fragment

ws.
hoogte is van het nieu
Voor wie graag op de

zich
3 Waar speelt het fragment

af?

op de snelweg in de file

3

Avonturen op de trein
1 Wat voor soort fragment is het?
Het is een luisterverhaal.

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?
Voor wie graag een spannend verhaal hoort.

3 Waar speelt het fragment zich af?
op een trein naar Sealife

22
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4

Een race vol avonturen
1 Wat voor soort fragment is het?
Het is een aflevering van het jeugd
programma ‘Helden’.

2 Voor wie is dit fragment bedoeld?
voor kinderen die zich willen ontsp
annen

3 Waar speelt het fragment zich af?
op het platteland

4 Welk vervoermiddel wordt gebru
ikt?
een zelfgemaakte kar, een zeepk
ist

2

a Bekijk of beluister het fragment dat jullie kozen opnieuw.
b Los de vragen bij jouw fragment op.

1

Avonturen op de fiets
ent
1 Waarom moet je volgens het fragm

kippenvel voelen?

Belg, gaat winnen.
Omdat Greg Van Avermaet, een

2 Wat krijgt de ritwinnaar?
de gele trui

ar als
3 Welke vier dingen doet de winna

hij over de streep komt?

1

Hij gooit zijn armen in de lucht.

2

Hij legt twee vingers op zijn buik.

3

Hij schreeuwt.

4

Hij houdt zijn vuist in de lucht.

een
4 Waarom kan de winnaar morgen

‘koffietje’ gaan drinken?

n, zelfs als hij
niemand hem morgen kan inhale
Hij heeft zoveel voorsprong dat
later vertrekt.

Thema 1 - les 8
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2

Avonturen met de auto
1 Waar staat de file?
kust
op de E40 tussen Brussel en de

2 Waarom staat de file er?
Er is een ongeluk gebeurd.

3 Wie ervaart er fileleed?

W

of Plopsaland en mensen die
toeristen op weg naar de kust
naar hun werk rijden

het fileleed
ongemak dat je voelt
als je in de file staat

4 Waarom is het Rode Kruis aanwezig?

het is erg warm.
of niemand onwel wordt, want
Ze delen waterzakjes uit en kijken

3

Avonturen op de trein
1 Wie zitten op de trein?
Simon, Axel, Jitske, Lucy, de kapers

2 Waarom zitten ze op de trein?
Ze hebben een dagje Sealife gewonnen.

3 Waarom zou de trein nog gestopt kunnen zijn?
bv. Er is een vervelende passagier, ze moeten wachten op een
andere trein die
mag passeren, er is een technische storing ...

4 Wat is het eerste teken dat er iets vreemds aan de hand is?
De machinist rent weg uit de trein.

5 Wanneer beseffen ze dat ze moeten vluchten?
Als ze andere mensen en zelfs de conducteur de trein zien uitrennen.

24
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4

Een race vol avonturen
1 Wat is het thema van de zeepkisten?
astronauten

2 Waarom lukte het bij team blauw niet zo goed?
De remmen werkten niet goed en ze hebben te laat geremd.

fileleed
emak dat je voelt
e in de file staat

3 Uit welke onderdelen bestaat het parcours?
bochten, de pits waar ze moeten wisselen, een heuvel en de
finish

4 Waarom moeten ze halverwege wisselen in de pits?
warm.

Zodat ze allebei eens moeten sturen en remmen.

5 Waarom stoppen ze met spreken net voor ze de winnaar bekendmak
en?
om het spannend te maken

W

de zeepkist

zelfgemaakte kar

de pits

deel van het racecircuit waar auto’s stoppen om van banden of
chauffeur te wisselen

die

Thema 1 - les 8

128

L4 - Thema 1 - les 8 - correctiesleutel

25

3

a Maak een woordenweb.
b Markeer de dingen die je in je verslag wilt gebruiken.

Mijn verslag:

Hoe schrijf ik een goed verslag?
Alle tips op een rijtje!
Voor het schrijven:
> Voor wie schrijf je je verslag?
> Waarover gaat je verslag?
> Waar zal je verslag verschijnen?
Tijdens het schrijven:
> Schrijf feiten. Schrijf dus wat echt gebeurd is.
> Noteer enkel de belangrijkste dingen.
> Noteer de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

W

het feit
iets wat echt gebeurd is

Na het schrijven:
> Herlees je verslag: kun je je goed inleven?
> Is je verslag aangenaam om te lezen?
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4

5

Word verslaggever en schrijf de kladversie van je verslag.

W

de verslaggever
persoon die het artikel schreef

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon uit elk fragment de gevraagde informatie halen.
Ik kon een woordenweb maken.

echt gebeurd is

Ik kon een kladversie van mijn verslag schrijven.
Ik werkte goed samen met mijn groep.
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Luistertekst: Gekaapt

5

10

15

20

25

30

Als de trein de stad achter zich heeft gelaten, kijkt Simon naar de bouwterreinen die
voorbijschieten. Hij droomt al even weg over de bestemming, Sealife! Hij won met zijn
scoutsgroep een dagje naar Sealife! Hij kan haast niet wachten tot ze er zijn ...
Ineens merkt hij dat de trein vaart mindert en na een paar honderd meter zelfs volledig stopt,
boven op een spoordijk, ver van de bewoonde wereld.
“Nee hé, waarom staan we stil? Volgens de app waren er geen werken onderweg”, zucht Axel.
Simon kijkt naar buiten. Hij knijpt zijn ogen samen tegen het felle zonlicht en ziet een paar
bouwvakkers opkijken. Ze wijzen naar de trein.
“Wat is er aan de hand, denk je?” vraagt Axel. “Niets”, mompelt Lucy. Ze haalt haar schouders op.
“We staan gewoon stil. Misschien iets met het sein, of moeten we op een wissel wachten, of
lopen er kamelen op het spoor, weet ik veel.”
Simon kijkt verder door het raam, misschien ziet hij iets? Plots ziet hij een man in slow motion
van de spoorwegdijk aftuimelen. Als hij beneden is, krabbelt de man recht en rent in de richting
van het bouwterrein. Hij springt in een beekje, waadt door het water en klimt de andere kant
weer op. Ondertussen zwaait hij wild met zijn armen boven zijn hoofd, alsof hij zich overgeeft
aan een onzichtbare achtervolger.
“De machinist gaat ervandoor!” roept Axel. “Kijk dan toch, die man in uniform, hij rent gewoon
weg!”
Iedereen komt nu voor het raam staan om naar de wegrennende machinist te kijken.
“Er zal toch niets aan de hand zijn?” vraagt Jitske. “Straks ontploft de trein of zo!”
Axel houdt zijn linkerhand boven zijn ogen. “Doe normaal,” zegt hij, “en ons vergeten zeker.
Welnee, het is vast een oefening om ...”
“Kijk!” onderbreekt Jitske schreeuwend. Ze tikt met haar vinger tegen het raam. “Daar lopen nog
meer mensen.” Iedereen kijkt mee. Ze zien groepen mensen uit verschillende treindeuren van de
spoordijk aflopen. Daarna rennen ze kriskras over het grasveld en ploegen ze door het beekje.
De mensen die de overkant hebben bereikt rennen in de richting van de bouwvakkers. Een
oude vrouw die niet alleen door de sloot kan, wordt geholpen door twee anderen.
Ineens herkent Simon de conducteur. Ze verliest haar hoedje, struikelt en plonst de sloot in.
Proestend kruipt ze naar de overkant. Het is net een grappig bedoelde film, maar het voelt niet
grappig. “We moeten ook weg”, zegt hij met ingehouden adem. “Kom op, hier klopt iets niet.”
Hij wil zich omdraaien, maar plotseling klinkt een stem. “Blijf waar je bent! Deze trein is gekaapt!”

Uit: Gekaapt (Robin Raven)
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Avonturen op de fiets
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Thema 1 - les 9

Een verslag vol vervoering
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, lezen
een verslag schrijven na een luisteropdracht
75 minuten

Samenhang

Materialen

In de vorige les kozen de leerlingen een luister- of kijkfragment.
Op basis van dat fragment maakten ze een woordenweb met de
sleutelwoorden voor hun verslag. De kladversie van dat verslag
schreven ze eveneens in de vorige les. Tijdens deze les verbeteren ze
hun eerste versie en schrijven ze hun verslag in het net.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> computers en/of laptops

Hoofddoel van de les
Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld
project, een verhaal, eigen belevenissen en ervaringen ...
(hoofdgedachte, logische opbouw, inleiding en afronding).

Folio
>> taalschrift p. 28-30
>> bronnenblad 1

Andere doelen
Bereid zijn om te reflecteren op schriftelijk taalgebruik uit
eigen en andere cultuur.
Bereid zijn hun waardering uit te spreken over geschreven
teksten.
Strategieën
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden
brengen in de vorm van woorden, zinnen en teksten.
>> Na het schrijven: het schrijfproduct reviseren qua inhoud,
opbouw, stijl, spelling- en interpunctieregels; reflecteren
op het schrijfproces en -product aan de hand van
vastgelegde criteria.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en
situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Voorbereiding
>> Lees de kladversies van de verslagen, zodat je de inhoud kent en kunt helpen als de duo’s je hulp inroepen.
Noteer voor elke leerling op een apart blad een concrete tip over de inhoud.
>> Bij de coöperatieve werkvorm ‘genummerde hoofden’ (lesfase 1) kun je de zinnen van de leerlingen
gebruiken als voorbeeld. Schrijf die zinnen vooraf op het bord.
>> Voorzie voldoende computers en/of laptops voor de leerlingen die hun netversie op computer maken.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel
op het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.
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Coöperatieve werkvorm in deze les
>> genummerde hoofden

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen geven tips aan hun duopartner om hun verslag te verbeteren. Ze doen dat met respect voor het
werk en zonder aan de eigenheid te raken van wat die geschreven heeft.

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming (beeld): Laat de leerlingen een illustratie bij hun verslag maken.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Zinnen uit de kladversie verbeteren
Coöperatief leren: genummerde hoofden
De leerlingen vormen groepen van drie of vier. Elk groepslid krijgt een
nummer.
We helpen elkaar om ons verslag te verbeteren. Eerst overlopen we enkele
tips.
Projecteer de eerste zin en laat die lezen.
>> Wat kan er beter?
Laat de groepen overleggen en ontdekken dat de zin te lang is.
Laat nadenken over hoe ze de zin kunnen aanpassen.
Na een minuut geven de nummers 1 hun antwoord. Noteer die zinnen
onder de voorbeeldzin. Stel samen met de leerlingen vast dat het woord
‘en’ minder in de nieuwe zinnen voorkomt.

bronnenblad 1
TIP! Gebruik zinnen uit de
kladversies van de leerlingen.

Projecteer het tweede fragment en laat dat lezen.
>> Wat kan er beter?
Laat de groepen overleggen en ontdekken dat de zinnen te vaak
beginnen met hetzelfde woord.
Laat nadenken over hoe ze de zinnen kunnen aanpassen.
Na een minuut geven de nummers 2 hun antwoord. Noteer die zinnen
onder het voorbeeldfragment.

bronnenblad 1

Projecteer het derde fragment en laat dat lezen.
>> Wat kan er beter?
Laat de groepen overleggen en ontdekken dat er geen hoofdletters of
leestekens staan.
Laat nadenken over hoe ze de zinnen kunnen aanpassen.
Na een minuut geven de nummers 3 hun antwoord. Noteer die zinnen
onder het voorbeeldfragment.

bronnenblad 1

2 Op het lesdoel focussen
Je leest de kladversie van het verslag van je partner. Je beoordeelt het verslag
met behulp van de tips. Vervolgens bespreek je met je partner hoe hij zijn
verslag kan verbeteren. Ik geef zelf ook nog een tip.
Daarna schrijf je de netversie van je verslag.
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Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 De opmerkingen bij de kladversie in groep bespreken
De leerlingen werken verder in de groepen van de vorige les.
Splits de groepen op in duo’s. De duo’s lezen elkaars verslag en
beoordelen het aan de hand van de criteria bij oefening 1a.
Vervolgens bespreken de groepen hun opmerkingen en suggesties
met elkaar. De leerlingen maken aantekeningen bij hun kladversie of
schrijven zinnen opnieuw.
Ga rond en beantwoord vragen. Stuur bij waar nodig.
4 De tip van de leraar verwerken en een netversie schrijven
Geef leerlingen die met hun kladversie klaar zijn de extra tip die je vooraf
noteerde. Bespreek hoe de tip de tekst nog kan verbeteren.
De leerlingen noteren de tip bij oefening 1b.
Wie tijd heeft maakt oefening 2.
Laat de leerlingen vervolgens de netversie van hun verslag maken.
Ze kunnen die in hun taalschrift schrijven bij oefening 3 of op de
computer typen. In dat geval kleven ze de afdruk in hun taalschrift.

taalschrift p. 27-28
schrijfstrategie 6: Ik gebruik
de tips van anderen om mijn
werk beter te maken.
TIP! Lees vooraf zelf de
kladversies, zodat je gericht
kunt helpen.
schrijfstrategie 5: Ik verbeter
en verzorg mijn werk.
taalschrift p. 28-29
schrijfstrategie 3: Ik
(her)schrijf mijn verslag.
computers en/of laptops

Controleren en reflecteren
5 De netversie bespreken
Maak nieuwe groepen: zet telkens vier leerlingen samen die een ander
soort verslag schreven.
Laat de leerlingen elkaars verslagen lezen.
Projecteer de vragen. De groepen bespreken:
>> Wat vond je moeilijk bij het schrijven van je verslag?
>> Kreeg je goede tips van je partner? Zo ja, welke dan?
>> Vond je het makkelijk om je verslag te herwerken? Waarom (niet)?
>> Wat vond je van de tip die ik je gaf?
>> Wat ga je anders doen als je nog eens een verslag moet schrijven?
Bundel de verslagen in een boek of publiceer ze op de klasblog.
6 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> mogen geen spelfouten maken.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen hulp vragen aan de leraar bij het aanpassen van hun verslag.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken met een taalsterke leerling of onder begeleiding van de leraar.
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taalschrift p. 29
TIP! Laat bij tijdgebrek een in
plaats van drie verslagen lezen.
Schrijf de vragen op bord.

taalschrift p. 30
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch laten
invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.

les 9

Een verslag vol vervoering
Ik kan mijn verslag verbeteren.
Ik kan tips geven aan mijn partner om zijn verslag te verbeteren.
Ik kan een netversie van mijn verslag schrijven.

1

a Beoordeel het verslag van je partner met de tips.

Ik kijk na.
De zinnen zijn niet te lang.
De zinnen beginnen niet te vaak met hetzelfde woord.
Punten, komma’s en andere leestekens staan op de juiste plaats.
De zinnen en eigennamen beginnen met een hoofdletter.
Ik controleer nog eens extra op spelfouten.
Het verslag heeft een goede beginzin.
Het verslag heeft een goede slotzin.
Ik geef ideeën die het verslag nog boeiender of grappiger maken.

b Schrijf de tip die je van je juf of meester kreeg.

2

28

Verbeter je spelfouten.
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3

Schrijf je verslag in het net of typ het op de computer, print het en kleef het op.
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4

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon mijn partner tips geven om zijn verslag te verbeteren.
Ik kon mijn verslag verbeteren.
Ik kon een netversie van mijn verslag schrijven.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

30
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Herhaling (2)
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling leerstof derde leerjaar
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materiaal

De leerlingen kennen de verdubbelings- en verenkelingsregel. Die
regels worden tijdens deze spellingweek verder ingeoefend. Ze
kennen ook de hoor-, de onthoud- en de regelstrategie en gebruiken
de passende strategie bij volgende spellinginhouden: g of ch, gt of
cht, verkleinwoorden op tje en de doffe klinker in enen, elen en eren.
De gekende spellingmoeilijkheden worden verder ingeoefend.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Woorden met een verdubbeling van de medeklinker
correct schrijven.
>> Woorden met een vrije klinker in open lettergrepen
correct schrijven.
>> Verkleinwoorden op tje correct schrijven.
>> Woorden met g of ch correct schrijven.
>> Woorden met gt of cht correct schrijven.
>> Woorden met doffe e correct schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> bronnenblad 1
>> wandplaat: verenkelen
en verdubbelen
>> wandplaat: gt of cht
Diversen
>> schrijflei

Ander doel
Reflecteren op de vorming van verkleinwoorden.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Positief omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee
2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel
op het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 4.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee
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Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen duiden bij oefening 4 en 7 aan of ze twijfelen aan de schrijfwijze van een woord. Zo leren ze
zichzelf inschatten.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige spellingles aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> einde
Dit was een triestig ... van het verhaal.
>> autobus
De ... brengt ons naar het zwembad.
>> Eeuwen
... geleden leefden de dino’s.
>> uw
Meneer, is dat ... hoed?
>> groeien
De planten ... goed.

schrijflei

TIP! Besteed aandacht aan
hoofdlettergebruik.

Projecteer de correctiesleutel en laat het dictee nakijken.
Bespreek elke zin volgens de spellingmoeilijkheid.
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de toptekst. Laat de leerlingen ontdekken welke
spellingmoeilijkheden in de tekst aan bod komen:
>> Woorden met gt of cht: zegt, vraagt, aandacht, zacht
>> Woorden met g of ch: kachels, vliegtuig, vliegveld, glimlach.
>> Woorden met verdubbelen: bibberen, spelletje, knuffel(tje),
babbelen, vertrekken.
>> Woorden met verenkelen: oktober, spelen, grote.
>> Woorden met enen, elen of eren: bibberen, babbelen.
>> Verkleinwoorden op tje: dochtertje, knuffeltje.

spellingschrift p. 7

3 Directe instructie
Bespreek de spellingmoeilijkheden aan de hand van de spellingweters.
Woorden net als apen, vissen of dieven schrijven
Schrijf een woord met verdubbeling op het bord, bv. knuffel. Bespreek
zowel de betekenis als de spellingmoeilijkheid van het woord.
Projecteer spellingweter 25 en bespreek.
>> Hak het woord in klankgroepen: knu -fel.
>> Luister naar de laatste klank van elke klankgroep.
>> Hoor je een korte klank, dan schrijf je 1 klinker en 2 medeklinkers (net
zoals in vette vissen zonnen tussen kwallen).
Vestig de aandacht op de doffe e bij babbelen en bibberen:
Na die doffe e (een andere klank) moet je niet verdubbelen.

spellingschrift p. 123
wandplaat: verenkelen en
verdubbelen

Pas dezelfde werkwijze toe op een woord waarin je moet verenkelen, bv.
spelen:
>> Hak het woord in klankgroepen: spe-len.
>> Luister naar de laatste klank van elke klankgroep.
>> Hoor je een lange klank, dan schrijf je 1 klinker en 1 medeklinker (net zoals
in apen kopen dure kleren).
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Herhaal de werkwijze bij een woord met een andere klank op het einde
van de klankgroep, bv. vliegtuig:
>> Hak het woord in klankgroepen: vlieg-tuig.
>> Luister naar de laatste klank van elke klankgroep.
>> Hoor je een andere klank, dan schrijf je gewoon (net als jonge dieven
worden meestal gepakt en krijgen flinke boetes).
Woorden net als tekenen, meubelen of kinderen schrijven
Schrijf een woord met eren, elen of enen op het bord, bv. bibberen.
Bespreek zowel de betekenis als de spellingmoeilijkheid van het woord.
Projecteer spellingweter 7 en bespreek:
In de woordstukjes eren, elen of enen hoor je twee doffe klinkers. Die schrijf je
met een e.
Laat de eerste doffe e aanduiden en wijs erop dat dat een andere klank
is. Je moet dus niet verdubbelen in die stukjes.
Let op: in andere stukjes van de woorden wordt soms wel verdubbeld
(bibberen, babbelen). Laat toelichten waarom.
Woorden net als jaagt of gezicht schrijven
Laat de leerlingen eerst het woord ‘aandacht’ en vervolgens het woord
‘jaagt’ schrijven op hun schrijflei.
Bespreek de betekenis en spellingmoeilijkheid van de woorden. Laat
modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt.
Projecteer spellingweter 24 en bespreek:
Na een korte klank volgt altijd cht, behalve in ligt, legt en zegt (omdat die
woorden van de werkwoorden liggen, leggen en zeggen komen).
Wijs op het verschil tussen ligt en licht. Laat het verschil verwoorden.
Woorden net als zich of weg schrijven
Laat een woord zoeken met ch, bv. kachel.
Laat de bijbehorende onthoudstrategie modelen.
Projecteer spellingweter 15 en bespreek:
Meestal schrijf je een g. De ch-woorden moet je onthouden: pech, lach, zich,
toch, kachels.
Wijs erop dat woorden met ch ook in samenstellingen opduiken, bv.
glimlach, autopech, pechstrook, pechvogel, zichzelf.
Woorden net als boontje schrijven
Schrijf een verkleinwoordje met tje op het bord, bv. knuffeltje.
Projecteer spellingweter 8 en bespreek:
Bij verkleinwoorden schrijf je eerst het grondwoord (knuffel) en dan het
achtervoegsel tje.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Projecteer de rubriceeroefening.
Laat nog andere woorden met de spellingmoeilijkheden zoeken
in de toptekst. De leerlingen herhalen voor hun partner om welke
moeilijkheid het gaat en hoe ze die aanpakken. Ze rubriceren op hun
schrijflei.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 oplossen.
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spellingschrift p. 115

schrijflei

spellingschrift p. 122
wandplaat: gt of cht

spellingschrift p. 119

spellingschrift p. 116
TIP! Verkleinwoorden
worden steeds met het
lidwoord ‘het’ geschreven.
bronnenblad 1
schrijflei
TIP! Laat nog extra woorden
met de spellingmoeilijkheden
bedenken.
spellingschrift p. 7

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken zelf een voorbeeldwoord bij elke moeilijkheid.
>> maken met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken zelf een voorbeeldwoord bij elke moeilijkheid.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en de aanpak. Modelen om
de beurt.
>> markeren in elk woord de moeilijkheid:
–– gt of cht (korte klank voor cht groen kleuren)
–– g of ch
–– verdubbelen (korte klank voor dubbele medeklinker groen
kleuren)
–– verenkelen (lange klank rood kleuren)
–– enen, elen of eren (verwoorden waarom niet verdubbeld wordt)
–– verkleinwoorden op tje (grondwoord onderstrepen en
achtervoegsel tje kleuren)

TIP! Laat de passende
spellingweters gebruiken
en ga na of iedereen die
begrijpt.

Verlengde instructie
>> Verwoord hoe je het spellingprobleem aanpakt.
>> Bekijk het woord en dek het af.
>> Schrijf het woord op.
>> Kijk na.

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof kort herhalen
Dicteer een woord met verdubbeling (bv. de knuffelbeer) en verenkeling
(bv. de inbrekers). Dicteer vervolgens drie woorden met g/ch en gt/
cht (bv. gedachte, vandaag, kachels). De leerlingen spellen mondeling
of schrijven op de schrijflei. Ze verbeteren door hun werk naast dat van
hun buur te leggen. Laat ze aan elkaar modelen hoe ze het probleem
aanpakken.
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 6 oplossen.

TIP! Gebruik de zelfgevonden
woorden uit oefening 1.
schrijflei

spellingschrift p. 8-9

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
>> kiezen een woord uit de toptekst en zoeken zoveel mogelijk
rijmwoorden op hun schrijflei. Ze kunnen er een wedstrijd van
maken: wie vindt het grootste aantal rijmwoorden in vijf minuten?
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Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modelen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op en krijgen hulp waar
nodig.
Oefening 2:
>> Laat het woord opsplitsen in klankgroepen (eventueel met
meeklappen).
>> Sta stil bij het einde van elke klankgroep: bespreek de woorden
waarbij verdubbeld of verenkeld wordt met behulp van de
spellingweter.
Oefening 3:
>> Laat het woord hardop zeggen en bespreek de
spellingmoeilijkheden.
>> Laat het woord opschrijven en de juiste moeilijkheden aankruisen.
Oefening 4:
>> Begeleid het zoeken van de passende woorden.
>> Laat de schrijfwijze modelen.
Oefening 5:
>> Laat de zinnen hardop voorlezen.
>> Laat de aanpak voor het schrijven van de meervouden modelen.
>> Laat aantonen wanneer verdubbeld of verenkeld moet worden.
Oefening 6: Laat de leerlingen modelen hoe ze tot de juiste schrijfwijze
komen.

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.
Leerling 1
1 Zij bibberen van de kou.
2 Wij toveren konijnen uit een hoed.
3 Platte band, wat een pech!
4 Lucie zaagt een plank door.
5 Wat is het gewicht van dat pak pannenkoeken?
6 Het konijntje ligt naast mijn dochtertje.

146

L4 - Thema 1 - les 10 - lesgang

spellingschrift p. 10
kopieerblad 1
TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerlingen
het woord of de zin schreven,
lezen ze na wat ze schreven.
Twijfelen ze over de
schrijfwijze, dan zetten ze een
kruisje.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

toveren

pannenkoeken,
dochtertje, ligt

gewicht, konijntje

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

bibberen, pech,
zaagt

Leestekens: een vraagteken of een punt aan het
einde van de zin.
Hoofdletters: Wat, Het
6

4
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Wat een leuk spelletje.
2 Ik hou niet van rekenen.
3 De kachel brandt niet meer.
4 Mijn oma legt me in bed.
5 Gisteren viel je bij het fietsen op je gezicht.
6 Lees jij om middernacht spannende verhaaltjes voor?
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

spelletje, rekenen,
kachel

legt

gisteren, gezicht,
middernacht

spannende, verhaaltjes

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

Leestekens: een punt of vraagteken aan het einde
van de zin.
Hoofdletters: Gisteren, Lees
6

4
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij
geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord
schrijven ze op de twee correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 8 oplossen.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 10

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> maken het kruiswoordraadsel zelfstandig.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen het kruiswoordraadsel als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken.
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Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> maken het kruiswoordraadsel in miniklas onder begeleiding.
>> modelen telkens de aanpak van de moeilijkheden en gebruiken
daarvoor de spellingweters achteraan in hun schrift.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek worden de woorden net als rustig(e), met ig of ige als achtervoegsel, aangebracht.
Een belangrijk aspect om de hoorstrategie te kunnen toepassen, is het herkennen van de doffe klinker in ig.
Laat daarom de instructieafhankelijke leerlingen een aantal pre-oefeningen als tussendoortje maken, waarbij ze
woorden net als rustig(e) moeten kleuren in kranten of kindertijdschriften.
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les 10

Herhaling (2)
Het is oktober, de kachels branden en de bomen worden kaal.
Het dochtertje van Els is aan het bibberen.
Ze zit in een vliegtuig op het vliegveld.
“Zullen we een spelletje spelen?” zegt haar knuffeltje.
“Kun jij babbelen?” vraagt het meisje verbaasd.
“Ja, om je aandacht af te leiden”, zegt de knuffel zacht.
Het meisje krijgt een grote glimlach.
“Het vliegtuig mag nu gerust vertrekken”, zegt ze.

1

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
gt of cht
de aandacht
hij vraagt

spellingweter 24

g of ch

aandacht

de kachels

kachels

vraagt

de glimlach

glimlach

ze zegt

zegt

het vliegtuig

vliegtuig

zacht

zacht

de pech

enen, elen of eren

spellingweter 7

tje

pech

spellingweter 8

bibberen

bibberen

het dochtertje

dochtertje

babbelen

babbelen

het knuffeltje

knuffeltje

tekenen

het koffertje

koffertje

tekenen

woorden net als
vissen

spellingweter 25

woorden net als
apen

spellingweter 25

de knuffel

knuffel

spelen

spelen

het spelletje

spelletje

oktober

oktober

vertrekken

vertrekken

grote

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord op. Gebruik de
woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

spellingweter 15

grote

Thema 1 - les 10
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2

a Hak de woorden in klankgroepen. Trek streepjes waar je hakt.

de p r o| f e| s s o r

de w a| t e r| v a| l l e n

de v o e t| b a l| w e d| s t r ij| d e n o| v e r| s t r o| m e n
z a| t e r| d a g| a| v o n d

de a| p p e l| b o| m e n
de w e| r e l d| k a m| p i| oe n

de b o e r| d e| r ij| d ie| r e n de o p| p a| s s e r

b Luister naar het einde van elke klankgroep en kleur:
een korte klank aan het einde van de klankgroep.
een lange klank aan het einde van de klankgroep.

3

a Kijk naar de tekening en schrijf het juiste woord in de zin.
1

2

3

2 Het is (m)

is een big.

varkentje

4 De leerlingen (r)
5 Hij (z)

.

middernacht

3 Een klein (v)

5

van de kou.

bibberen

1 Wij (b)

Verbeter de oefening klassikaal.
Zo heb je zicht op wie welke
spellingsmoeilijkheid nog niet
herkent (en dus eventueel in
de miniklas kan aansluiten).

4

6

.

rekenen

een hoge boom om.

zaagt

6 Slaap jij met een (n)

nachtlamp(je)

aan?

b Kruis de spellingmoeilijkheden in het woord aan.
verdubbelen

1

x

2

x

verenkelen

enen
elen
eren

cht

x
x
x

x

5
6

8
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gt

x

3
4

tje
je
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x
(x)

x

4

Vul de zin aan.

Ik twijfel.

1 Elke woensdag bakt oma lekkere (p)
2 (g)

.

pannenkoeken/pizza

was het vrijdag, vandaag is het zaterdag.

Gisteren

3 Niet links maar (r)

rechts

4 De kip ziet een (k)

kuikentje

5 Een vliegtuig (w)

5

Oefening 4: Schenk bij zin 2
aandacht aan schrijven van de
hoofdletter.

Fout? Verbeter.

weegt

.

Deze oefening is gericht op
controle. Stimuleer om elk
woord grondig na te kijken.
Bij twijfel zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hij hulp aan
een klasgenoot/leraar die de
schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven is,
dan verbeteren de leerlingen
in de verbeterkolom. Laat in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar het
woord voor en vergelijken.

uit haar ei kruipen.
meer dan honderd ton.

Zet de blauwe woorden in het meervoud en schrijf de tekst over.
Met een blij gezicht vertrek ik op reis.
Ik neem de trein naar Brussel-Zaventem.
In het station jaagt een kat op een muis.

In de trein babbelt een meneer met een
mevrouw. Zij lacht.
De conducteur knipt een kaartje.

Met een blij gezicht vertrekken we op reis.
We nemen de trein naar Brussel-Zaventem.
In het station jagen de katten op de muizen.
In de trein babbelen de meneren met de mevrouwen.
Zij lachen.
De conducteur knipt de kaartjes.

6

Vul aan met g/ch of gt/cht. Schrijf het woord over.
trekken we

Op een mooie lenteda g
met de ru g zak naar zee.
Er waait op de midda g

rugzak

een kra cht ige wind.

Wat een pe ch !
Onze lunch vliegt hoo g

middag

krachtige

pech

in de lu cht .

hoog

lucht

De vo g els vlie g en er snel heen.

vogels

vliegen

“Is er ook worst?” vraa gt een meeuw.

vraagt

“Hier is no g
Gelukki g

wat!” antwoordt een spe cht .
heeft de leerkra cht geld bij zich.

We mo g en frietjes eten!

Oefening 5: Laat moeilijke
spellers gebruik maken
van spellingweter 25 of de
wandplaat ‘verdubbelen en
verenkelen’.
Laat per twee verbeteren.
De leerlingen lezen
de zin aan elkaar voor,
vergelijken en bespreken
de spellingsmoeilijkheid en
modelen de spellingsstrategie.

lentedag

nog

specht

gelukkig

leerkracht

mogen

Thema 1 - les 10
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Oefening 6: Laat per twee
verbeteren. De leerlingen
lezen de zin aan elkaar voor,
vergelijken en bespreken
de spellingsmoeilijkheid en
modelen de spellingsstrategie.
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7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5

6

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

Vul het kruiswoordraadsel in.
Van links naar rechts
1 In de zomer moet ik het gras ...
2 Als ik moe ben moet ik ...
3 Ik heb een euro voor een drankje uit de ...

7

b

5

Van boven naar beneden
4 Als jij naar Amerika reist, doe je dat met het ...
5 Op een zonnige dag zoek ik verkoeling in de ... onder een boom.
6 Op de boerderij zijn er bokken en ...
7 Niet aan die hond komen, hij kan je ...

4

v

1

m

l

g

e

6

g

t

h

e

e

a

a

d

i
2

ij

s
c

i

e

t

u

e

e

u

w

e

n

t

o

m

a

a

g
t
3

a

u
i
g

10
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Zij bibberen van de kou.
2 Wij toveren konijnen uit een
hoed.
3 Platte band, wat een pech!
4 Lucie zaagt een plank door.

zinnen

5 Wat is het gewicht van dat pak
pannenkoeken?
6 Het konijntje ligt naast mijn
dochtertje.

Leerling 1

woorden

zinnen

1
2
3
4

Wat een leuk spelletje.
Ik hou van rekenen.
De kachel brandt niet meer.
Oma legt me in bed.

5 Gisteren viel je bij het fietsen
op je gezicht.
6 Lees jij om middernacht
spannende verhaaltjes voor?

Leerling 2

woorden

1 Zij bibberen van de kou.
2 Wij toveren konijnen uit een
hoed.
3 Platte band, wat een pech!
4 Lucie zaagt een plank door.

zinnen

5 Wat is het gewicht van dat pak
pannenkoeken?
6 Het konijntje ligt naast mijn
dochtertje.

Leerling 1

woorden

zinnen

1
2
3
4

Wat een leuk spelletje.
Ik hou van rekenen.
De kachel brandt niet meer.
Oma legt me in bed.

5 Gisteren viel je bij het fietsen
op je gezicht.
6 Lees jij om middernacht
spannende verhaaltjes voor?

Leerling 2

woorden

1 Zij bibberen van de kou.
2 Wij toveren konijnen uit een
hoed.
3 Platte band, wat een pech!
4 Lucie zaagt een plank door.

zinnen

5 Wat is het gewicht van dat pak
pannenkoeken?
6 Het konijntje ligt naast mijn
dochtertje.

woorden

zinnen

1
2
3
4

Wat een leuk spelletje.
Ik hou van rekenen.
De kachel brandt niet meer.
Oma legt me in bed.

5 Gisteren viel je bij het fietsen
op je gezicht.
6 Lees jij om middernacht
spannende verhaaltjes voor?
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Thema 1 - les 11

Persoonsvormen onder de loep
genomen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken
nadenken over werkwoorden, infinitief, persoonsvorm, stam
50 minuten

Samenhang

Materialen

In de vorige les ontdekten de leerlingen dat een werkwoord
verschillende vormen kan hebben. Zo leerden ze wat de stam en de
uitgang van een werkwoord zijn. In deze les zoeken ze het verband
tussen het onderwerp en het werkwoord dat afhangt van dat
onderwerp (= de persoonsvorm).

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> kladpapier

Hoofddoel van de les
De persoonsvorm herkennen en verwoorden als het zinsdeel
dat een handeling, een gebeurtenis of toestand uitdrukt,
informatie geeft over de tijd wanneer het zich afspeelt.

Folio
>> taalschrift p. 31-33
>> kopieerbladen 1-2

Ander doel
Werkwoordsvormen herkennen en erover reflecteren:
infinitief, persoonsvorm, stam, stam + uitgang.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leer- en
ontwikkelkracht.

Voorbereiding
>> Kopieer het blad met zinnen (kopieerblad 1) eenmaal per vier leerlingen.
>> Kopieer de woordkaarten (kopieerblad 2) en knip ze uit. Lamineer voor langdurig gebruik.

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> één gaat, drie blijven

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen ontdekken dat werkwoorden verschillende vormen hebben. Ze leren nieuwe zaken over een taal
die ze al spreken en schrijven en ontwikkelen een beter taalgebruik.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Begrippen werkwoord, stam, uitgang en infinitief herhalen
Coöperatief leren: één gaat, drie blijven
Verdeel de leerlingen in groepen van vier. Elk groepslid krijgt een
nummer. Geef elke groep een blad met daarop vier zinnen.

kopieerblad 1

>> Markeer in elke zin het werkwoord.
>> Nummer 1 markeert het werkwoord in zin 1, nummer 2 in zin 2 ...
Na een minuut schuiven de nummers 1 volgens de wijzers van de klok
door naar de volgende groep. Zij kijken in die groep de zinnen na en
vergelijken of hun groep dezelfde werkwoorden markeerde. Is dat niet
het geval, dan bespreken ze wat de juiste oplossing is. Bij discussie
roepen ze de hulp van de leraar in.
>> Schrijf onder de zinnen de stam van het werkwoord.
>> Hoe vind je de stam? (‘en’ weglaten bij de infinitief, de ik-vorm
schrijven)
Na een minuut schuiven de nummers 2 één groep door. Zij kijken na
of ze dezelfde stam hebben opgeschreven. Is dat niet het geval, dan
bespreken ze wat de juiste oplossing is. Bij discussie roepen ze de hulp
van de leraar in.
>> Schrijf onder de zin van alle werkwoordsvormen de uitgang op.
>> Wat is de uitgang? (het deel dat aan de stam wordt toegevoegd, het
deeltje dat verschilt in de werkwoordsvormen)
Na een minuut schuiven de nummers 3 door. Ze kijken na of ze dezelfde
uitgang hebben opgeschreven. Is dat niet het geval, dan bespreken ze
wat de juiste oplossing is. Bij discussie roepen ze de hulp van de leraar
in.
>> Schrijf de infinitief van het werkwoord op.
>> Wat is de infinitief? (de moedervorm, de vorm van het werkwoord die
in het woordenboek staat)
>> Hoe vind ik de infinitief? (door een zin met ‘ik zal’ te maken)
Na een minuut schuiven de nummers 4 door. Ze kijken na of ze dezelfde
infinitief hebben opgeschreven. Is dat niet het geval, dan bespreken ze
wat de juiste oplossing is. Bij discussie roepen ze de hulp van de leraar
in.

TIP! Herlees de taalweter ‘Wat
is de stam?’ met taalzwakkere
leerlingen.

TIP! Herlees de taalweter
‘Wat is de uitgang?’ met
taalzwakkere leerlingen.

TIP! Herlees de taalweter
‘Wat is een infinitief?’ met
taalzwakkere leerlingen.

2 Op het lesdoel focussen
In deze les ontdek je dat sommige werkwoorden in een zin verband houden
met het onderwerp. Je leert dat die werkwoorden van vorm veranderen als het
onderwerp verandert. Zo weet je wat de persoonsvorm is en hoe je die vindt.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Ervaren dat personen de vorm van het werkwoord bepalen
Geef elke groep één woordkaart.
Projecteer het woord ‘zwemmen’.
>> Schrijf de persoon of personen op het kaartje in het eerste vak bij
oefening 1.

kopieerblad 2
Schrijf het woord op het
bord.
taalschrift p. 31
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>> Zeg de vorm van het werkwoord ‘zwemmen’.
>> Schrijf de juiste vorm van het werkwoord op de schrijflijn naast het vak.
>> Geef het kaartje door aan de groep links van jullie.
Herhaal de werkwijze voor de volgende werkwoorden: drijven, zinken,
zeilen, varen.
Bespreek de oefening klassikaal.
>> Hoe weet je welke vorm van het werkwoord je moet gebruiken? (De
persoon/personen bepalen de vorm van het werkwoord.)
Laat oefening 2 individueel maken. Verbeter klassikaal.
Bespreek daarna de taalweter ‘Wat is een persoonsvorm?’
4 De persoonsvorm in een zin ontdekken
Projecteer de zin: In een heel kleine boot varen de toeristen naar de
volle zee.
>> Maak van de zin een vraag waarop je met ja of nee moet antwoorden.
Projecteer de vraag.
Projecteer de volgende zinnen:
>> Opa en Peggy zitten samen achteraan op de boot.
>> Door de wind kreeg Silke het een beetje fris.
>> Gelukkig heeft ze een extra trui meegebracht.
Laat van elke zin een ja-neevraag maken. Projecteer de vraagzinnen.
>> Wat valt je op als je naar de vraagzinnen kijkt?
Als de leerlingen het antwoord niet weten, kun je vragen:
>> Wat valt je op als je naar het eerste woord van de vraagzinnen kijkt?
Laat ontdekken dat ja-neevragen altijd beginnen met een vorm van het
werkwoord.
>> De vorm die vooraan staat, noemen we de persoonsvorm. De
persoonsvorm is de vorm van het werkwoord die verband houdt met het
onderwerp.
>> In een ja-neevraag komt het onderwerp vaak meteen na de
persoonsvorm. Zo kun je beide makkelijk vinden.
Lees samen de taalweter ‘Hoe vind ik de persoonsvorm?’ bij oefening 3.
Laat daarna oefening 4 individueel maken. Verbeter klassikaal.
5 De persoonsvorm markeren
Geef de leerlingen vijf minuten de tijd om oefening 5 individueel te
maken. Na vijf minuten vergelijken ze de oplossingen met hun partner.
Ze verbeteren samen.

taalschrift p. 31-32

Schrijf de zin op het bord.

Schrijf de vraagzin op het
bord.
Schrijf de zinnen op het bord

Schrijf de vraagzinnen op het
bord.

taalschrift p. 32

taalschrift p. 33

Controleren en reflecteren
6 Het begrip van de leerstof controleren
Projecteer de zinnen:
>> We eindigen de reis met een bezoek aan een spookstad.
>> Vroeger vonden ze in het gebied diamant.
>> Intussen is de mijn gesloten.
>> Nu zien we alleen nog huizen.
>> De wind blaast door de verlaten straten.
Geef de opdracht:
>> Schrijf van elke zin de persoonsvorm op.
>> Schrijf van elke persoonsvorm de infinitief en de stam.
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Schrijf de zinnen op het bord.

De leerlingen noteren op een kladpapier.
Verbeter klassikaal.
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

kladpapier
taalschrift p. 33
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig en hoeven lesfase 1 niet te volgen.
>> bekijken de instructiefilmpjes op bingel.be als ze vastzitten.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen hulp vragen aan de leraar bij het oplossen van de
oefeningen.
>> herlezen de taalweters als ze iets niet begrijpen of bekijken de
instructiefilmpjes op bingel.be.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
>> herhalen indien nodig aan het einde van de les de taalweters.
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les 11

Persoonsvormen onder de loep
genomen
Ik kan de juiste vorm van het werkwoord in een zin gebruiken.
Ik kan de persoonsvorm in een zin aanduiden door de ja-neevraag te stellen.

1

Schrijf in het vak de persoon of personen die op het kaartje staan.
Schrijf ernaast de juiste vorm van het werkwoord.

2

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.
1

vliegen
vliegt
vlieg

vliegt
Silke
eerste keer met het vliegtuig.

2

rijden
rijdt
rijd

rijden
De toeristen
een jeep door de woestijn.

3

varen
vaart
vaar

De boot
haven uit.

4

klimmen
klimt
klim

klim
Kijk opa, ik
boord van een luchtballon!

5

stoppen
stopt
stop

De jeeps

vaart

stoppen

voor de

met

de

aan

bij een boom met een nest vogels.

Thema 1 - les 11
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3

Lees de taalweters.

Wat is een persoonsvorm?
De werkwoordsvorm die bij het onderwerp staat, noem je de persoonsvorm.
Ik kom graag naar school.
Jij komt ook graag naar school.

Bv. Bij het onderwerp ik hoort de persoonsvorm kom.
Bij het onderwerp jij hoort de persoonsvorm komt.
De persoonsvorm staat graag in de buurt van het onderwerp.

Hoe vind ik de persoonsvorm?
Je vindt de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt dan vooraan te staan.
Bv. Opa houdt van snorkelen.

4

Vind ik zo de
persoonsvorm?

Houdt opa van snorkelen?

a Maak van elke zin een ja-neevraag. De persoonsvorm staat nu vooraan.
b Onderstreep telkens de persoonsvorm in de gewone zin.
c Markeer in elke zin:
het onderwerp.
1 De man zit de hele vlucht op een natte stoel.
Zit de man de hele vlucht op een natte stoel?

2 Miss België kust de winnaars van een wielerwedstrijd.
Kust Miss België de winnaars van een wielerwedstrijd?

3 Op de autosnelweg naar de kust staat een lange file.
Staat een lange file op de autosnelweg naar de kust?

4 De luchtballon landt op de binnenplaats van een gevangenis.
Landt de luchtballon op de binnenplaats van een gevangenis?

5 Door een defecte locomotief rijdt de trein trager.
Rijdt de trein trager door een defecte locomotief?

32
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De ja-neevraag kan ook als
volgt luiden: ‘Staat op de
autosnelweg naar de kust een
lange file?’ Wijs erop dat het
onderwerp in dat geval niet
achter de persoonsvorm staat.
De leerlingen vinden het
onderwerp door de vraag te
stellen: over wie of waarover
wordt er iets gezegd in de zin?
(een lange file)
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5

a Markeer in elke zin:
de werkwoorden.
b Onderstreep de persoonsvorm.

Elke zomervakantie mag ik twee weken bij opa logeren.
Hij woont alleen in een ruim appartement.
Ik heb daar mijn eigen kamer gekregen.
Opa bedenkt allerlei leuke spelletjes om te spelen.
‘Silke Speurneus’ speel ik het liefst.
Ik observeer de kamer.
Dan ga ik in de gang staan.
Intussen verandert opa een aantal voorwerpen van plaats.
In vijf minuten tijd moet ik de verschillen noteren.
Ik win vaak een ijsje!

6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon de juiste vorm van het werkwoord in een zin gebruiken.
Ik kon van een zin een ja-neevraag maken.
Ik kon zeggen wat een persoonsvorm is.
Ik kon de werkwoorden in zinnen aanduiden.
Ik kon de persoonsvorm in een zin aanduiden.

Thema 1 - les 11
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Naam: 

Datum:

Nr.

Werkwoord, stam, uitgang en infinitief
1

a Markeer in elke zin:
het werkwoord.
b Schrijf de stam van het werkwoord op.
c Schrijf de uitgang van het werkwoord op.
d Schrijf de infinitief van het werkwoord op.
1 Silke en opa vliegen dinsdagmorgen naar Nambië.
stam: 
uitgang: 
infinitief: 
2 Alle toeristen verzamelen in het hotel voor een tocht door de woestijn.
stam: 
uitgang: 
infinitief: 
3 Meneer Toerist heeft nooit een lege mond.
stam: 
uitgang: 
infinitief: 
4 In de woestijn ziet Silke veel cactussen.
stam: 
uitgang: 
infinitief: 

L4 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 1
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Naam: 

Datum:

Nr.

Werkwoord, stam, uitgang en infinitief
1

a Markeer in elke zin:
het werkwoord.
b Schrijf de stam van het werkwoord op.
c Schrijf de uitgang van het werkwoord op.
d Schrijf de infinitief van het werkwoord op.
1 Silke en opa vliegen dinsdagmorgen naar Nambië.
stam:  vlieg
uitgang:  en
infinitief:  vliegen
2 Alle toeristen verzamelen in het hotel voor een tocht door de woestijn.
stam:  verzamel
uitgang:  en
infinitief:  verzamelen
3 Meneer Toerist heeft nooit een lege mond.
stam:  heb
uitgang:  t
infinitief:  hebben
4 In de woestijn ziet Silke veel cactussen.
stam:  zie
uitgang:  t
infinitief:  zien
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Woordkaartjes

de fotograaf

ik

de kleuters

jullie

jij

wij

de piloot

de chauffeurs
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Thema 1 - les 12

Taalspel: ‘Aan boord van ...’
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spreken – drama
een rollenspel rond een vervoermiddel opvoeren
25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen lazen het verhaal van Silke Speurneus en verwerkten
krantenartikelen over vervoermiddelen. Aan de hand van een
reisbrochure stelden ze een reis voor. Ze bekeken en beluisterden
verschillende fragmenten over vervoermiddelen. In deze les
bedenken en spelen de leerlingen een rollenspel over een
vervoermiddel.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> dobbelstenen
>> kladpapier

Hoofddoelen van de les
Bereid zijn om te spreken en te luisteren en zich in te leven in
de boodschap.
Spelvormen in een sociale en maatschappelijke context
M
hanteren.

Folio
>> taalschrift p. 34-36
>> kopieerbladen 1-2
>> kopieerblad 3

Ander doel
Ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.
M
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen.

Voorbereiding
>> Kopieer de eerste reeks woordkaarten (kopieerblad 1) eenmaal. Knip de kaartjes uit en lamineer ze
eventueel voor langdurig gebruik.
>> Kopieer de tweede reeks woordkaarten (kopieerblad 2) zo vaak tot elke leerling één kaartje heeft. Knip de
kaartjes uit en lamineer ze eventueel voor langdurig gebruik.
>> Voorzie een dobbelsteen per twee of drie leerlingen.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan kopieerblad 3 uit de downloadbare bundel op
het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 4.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen gaan creatief aan de slag door een kort rollenspel over een vervoermiddel te bedenken. Ze
gebruiken ook humor.
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Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming (drama): Wanneer er in deze les onvoldoende tijd is, kunnen de leerlingen hun rollenspel
opvoeren tijdens een les muzische vorming. Tijdens die les kun je ook een decor, attributen en kostuums laten
maken.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het thema verkennen
Geef een of twee leerlingen een kaartje met een vervoermiddel. De
leerling(en) beeld(en) zonder woorden uit wat er op het kaartje staat.
De rest van de klas raadt.

kopieerblad 1

2 Op het lesdoel focussen
Jullie verzinnen een rollenspel. Aan het einde van de les spelen jullie dat voor
de klas.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 De groepen verdelen
Geef elke leerling een kaartje met een vervoermiddel.
Er zijn twee of drie dezelfde kaartjes. De leerlingen zoeken de leerlingen
met hetzelfde vervoermiddel. Ze mogen alleen bewegen en geen
geluid maken. Zo vormen ze groepen van twee of drie leerlingen.
4 Een rollenspel verzinnen
Projecteer de vragen en mogelijke antwoorden. De leerlingen gooien
met de dobbelsteen. Het antwoord dat bij het gegooide aantal ogen
hoort, schrijven ze bij oefening 1. Dat antwoord moet in hun rollenspel
komen. Als ze zes gooien, verzinnen ze zelf een passend antwoord.
Bij de eerste vraag (‘Wie speelt zeker mee?’) bedenken de leerlingen ook
nog een tweede (en derde) persoon.
Geef de leerlingen tien minuten tijd om hun rollenspel in
sleutelwoorden op te schrijven bij oefening 2.
Overloop de vragen bij oefening 3 die de leerlingen gebruiken om
elkaar te beoordelen.
Laat de leerlingen hun rollenspel gedurende vijf minuten inoefenen.
5 Een rollenspel opvoeren
Zet telkens twee groepen samen. Laat de groepen hun rollenspel voor
elkaar opvoeren.

kopieerblad 2

kopieerblad 3
dobbelstenen
taalschrift p. 34

taalschrift p. 34-35

TIP! Als je de rollenspelen
klassikaal opvoert, bespreek
dan na elke opvoering wat
de leerlingen ervan vonden.
Je kunt de rollenspelen
ook als tussendoortje laten
opvoeren.
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Controleren en reflecteren
6 Een rollenspel evalueren
De leerlingen vullen oefening 3 in het taalschrift van het duo dat ze
beoordelen in.
Bij oefening 4 beoordelen ze hun eigen rollenspel.
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 35-36

taalschrift p. 36
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch laten
invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieafhankelijke leerlingen
>> hoeven bij oefening 1 niet te schrijven.

Na de les
Laat voor de volgende les een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
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Aan boord van ...
Ik kan een rollenspel verzinnen en me inleven in mijn personage.

1

Vul aan wat er in jullie rollenspel moet komen.
a Wie doet er zeker mee?

b Waar speelt het zich af?

c Wanneer speelt het zich af?

d Wat gebeurt er?

2

34

Schrijf het rollenspel.
Tip: gebruik sleutelwoorden, zodat je geen volledige zinnen hoeft te schrijven.

Thema 1 - les 12
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3

Beoordeel het rollenspel van het andere duo.
Wij keken naar:
a Wie deed er mee?

b Waar speelde het zich af?

c Wanneer speelde het zich af?

d Wat gebeurde er?

e Wat vond je een goede vondst?

f Kon je iedereen goed verstaan?

g Waren het begin en het einde duidelijk?

h Wat kon er beter?

En ... actie!

Thema 1 - les 12
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35

4

Beoordeel je eigen rollenspel.
a Wat ging er goed?

b Kon je iedereen goed verstaan?

c Waren het begin en einde duidelijk?

d Wat kon er beter?

e Waar ga je de volgende keer op letten?

5

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon met mijn partner een rollenspel verzinnen.
Ik kon mijn personage goed spelen.
Ik kon het rollenspel van anderen beoordelen.
Ik was kritisch voor mijn eigen rollenspel en kon verbeterpunten opnoemen.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

36
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Woordkaarten vervoermiddelen (1)

170

fiets

auto

trein

vliegtuig

zeepkist

luchtballon

raket

hooverboard

L4 - Thema 1 - les 12 - kopieerblad 1

Woordkaarten vervoermiddelen (2)

fiets

auto

parachute

roeiboot

step

zevenmijlslaarzen

vliegend tapijt

surfplank

ski's

springbal

rolschaatsen

paard

raket

speedboot
L4 - Thema 1 - les 12 - kopieerblad 2
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Thema 1 - les 13

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> een boek naar keuze

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Help leerlingen die niet graag lezen een boek op maat te vinden. Bied hen verschillende tekstsoorten aan, zoals
strips, informatieve boeken en fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift ...
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de ‘stillezers’ zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Beschrijf na het lezen hoe het hoofdpersonage
eruitziet. Je mag een tekening uit het boek gebruiken of je maakt zelf een
tekening.
>> Lees je in een non-fictieboek? Vertel één weetje dat je uit het boek geleerd
hebt.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Verkleed je als iemand uit het boek. Laat de klas
raden wie je bent en vertel kort iets over die persoon (alsof jij het echt
bent!).
>> Las je in een non-fictieboek? Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen
die je aan je klasgenoten stelt. Uiteraard moet je zelf de antwoorden
weten.

TIP! Stimuleer leerlingen
om een boek uit te lezen
door leuke opdrachten te
verzinnen die ze pas mogen
uitvoeren als hun boek uit is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

een boek naar keuze
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Laat de leerlingen reflecteren op het lezen en het leesproces:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren.

L4 - Thema 1 - les 13 - lesgang
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Thema 1 - les 14

Woorden net als rustig(e)
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
woorden met ig(e) schrijven
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materiaal

De leerlingen kennen de hoorstrategie en leerden dat ze de doffe e
meestal met een e schrijven. Woorden op ig(e) zijn nieuw en wijken
af van wat de leerlingen al weten.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Woorden die eindigen op ig correct schrijven.
Ander doel
Reflecteren op de structuur van afleidingen: het grondwoord,
het voor- en achtervoegsel.

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: woorden
met ig(e)
Diversen
>> schrijflei

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren
van een gemeenschappelijk doel.
>> Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten: hulp bieden/vragen, leiding geven/aanvaarden, zich
present/discreet opstellen.

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee 2.
Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In deze spellingweek werken spellingsterke leerlingen samen met spellingzwakke leerlingen. Zo kunnen de
sterke leerlingen de moeilijke spellers begeleiden bij het leren. Op die manier herhalen ze de spellingstrategie
en oefenen ze die in.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige spellingles aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> trektocht
Vandaag maken we een ... in het bos.
>> geweren
Tijdens de oorlog gebruiken de soldaten ...
>> glimlach
Wat een mooie ... had dat jongetje.
>> aantrekken
Tijdens de turnles moet je je turnpantoffels ...
>> legt
De vogel ... zijn eieren in een nest.

schrijflei

Projecteer de correctiesleutel en laat het dictee nakijken.
Bespreek de spellingmoeilijkheden.
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de toppuzzel. Los een aantal woorden klassikaal op. De
leerlingen schrijven op hun schrijflei. Eén leerling schrijft de oplossing
op het bord.
Lees de woorden voor en laat de moeilijkheid ontdekken en verwoorden.
3 Directe instructie
Schrijf het eerste woord met ig (net als rustig) uit de toppuzzel op het
bord (moedig).
Model of laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt:
>> In woorden zoals moedig en schuldige hoor je een doffe e, maar schrijf je
ig of ige.
>> Je noemt ze ‘rustige woorden’.
Projecteer spellingweter 11 en bespreek.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Laat de rest van de toppuzzel oplossen. De leerlingen schrijven op hun
schrijflei. Om de beurt modelen ze de strategie voor hun partner.
Woorden uit de toppuzzel:
>> woorden op ig: moedig, vorig, bezig, zonnig
>> woorden op ige: haastige, grappige, jarige, schuldige

spellingschrift p. 11
schrijflei

wandplaat: woorden met
ig(e)

spellingschrift p. 117

spellingschrift p. 11
schrijflei

Bespreek klassikaal en sta stil bij andere moeilijkheden in de woorden:
>> verdubbelen in zonnig en grappige
>> verenkelen in vorig, jarige en bezig
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 11

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening nog een voorbeeldwoord (bv.
aanwezig(e), aardig(e), ijverig(e) of griezelig(e)).
>> houden met behulp van hun schrijflei een partnerdictee, waarbij de
ene leerling een woord flitst en de andere het opschrijft.
L4 - Thema 1 - les 14 - lesgang
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Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening nog een voorbeeldwoord (bv.
aanwezig(e), aardig(e), ijverig(e) of griezelig(e)).
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij het grondwoord en het achtervoegsel (laat
markeren). Modelen om de beurt.
>> staan stil bij andere moeilijkheden in het woord, zoals verdubbelen
(zonnig, grappig), verenkelen (vorig, jarige) en woorden niet
vertrekken van een bestaand woord (stevige, bezig).
Verlengde instructie
>> Lees het woord hardop.
>> Verwoord hoe je het spellingprobleem aanpakt.
>> Bekijk het woord en dek het af.
>> Schrijf het woord op.
>> Kijk na.

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof kort herhalen
Laat de leerlingen woorden geven met de spellingmoeilijkheid. De
leerlingen spellen die woorden mondeling of schrijven ze op de
schrijflei. Laat modelen hoe ze het probleem aanpakken.
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 5 oplossen.
Werk in heterogene duo’s waarbij instructieonafhankelijke leerlingen
mentor zijn voor de instructieafhankelijke leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> zijn mentor voor een instructieafhankelijke leerlingen.
>> laten de instructieafhankelijke leerling de spellingmoeilijkheid
modelen en hebben oog voor uitspraak van de doffe e in ig(e) en het
verdubbelen/verenkelen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefeningen als partnerwerk.
>> modelen om de beurt de strategie en hebben oog voor
verdubbelen/verenkelen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken onder begeleiding van instructieonafhankelijke leerlingen.
>> modelen de strategie.
Oefening 2:
>> Laat om de beurt een oefening oplossen.
>> Laat het woord hardop voorlezen (let op de doffe e).
>> Laat de spellingstrategie aan elkaar modelen.
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TIP! Gebruik de zelfgevonden
woorden uit oefening 1.
schrijflei
spellingschrift p. 12-13

Oefening 3: Laat het woord om de beurt hardop zeggen en de
schrijfwijze modelen.
Oefening 4:
>> Laat de leerlingen elkaar helpen bij het zoeken naar de woorden.
>> Laat de schrijfwijze aan elkaar modelen.
Oefening 5: Laat om de beurt een zin aanvullen en de schrijfwijze
modelen.

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 6.
Leerling 1
1 Wees rustig in de gang!
2 Zitten sommige kinderen in een voetbalclub?
3 Ik hou niet van griezelige films.
4 Hou de bal stevig vast.
5 Spijtig dat het een mistige dag is.
6 Gelukkig was ik een aandachtige en voorzichtige fietser.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

rustig, griezelige,
stevig

sommige

mistige, gelukkig,
aandachtige,
voorzichtige

spijtig

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

spellingschrift p. 14
kopieerblad 1

TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerlingen
het woord of de zin schreven,
lezen ze na wat ze schreven.
Twijfelen ze over de
schrijfwijze, dan zetten ze een
kruisje.

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Spijtig, Gelukkig
7

3
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Door het krachtige geneesmiddel was hij snel genezen.
2 Mijn papa is erg grappig.
3 Ik ben een bezige jongen.
4 Werk niet zo slordig!
5 Door de hevige storm werd iedereen angstig.
6 De schattige jarige was blij met het prachtig feestje.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

krachtige, bezige,
grappig

slordig

hevige, jarige,
schattige, prachtig

angstig

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Door, De
7

3
(met telkens 0,5 punten als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)
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Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij
geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord
schrijven ze op de twee correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 7 oplossen.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 14

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> ontcijferen het bericht met een instructieafhankelijke leerling.
>> modelen telkens de aanpak van de moeilijkheden.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> ontcijferen het bericht als partnerwerk.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> ontcijferen het bericht onder begeleiding van een
instructieonafhankelijke leerling.
>> modelen telkens de aanpak van de moeilijkheden.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek komen nieuwe ei-woorden aan bod. Herhaal daarom de ei-woorden uit de vorige
leerjaren. Laat bijvoorbeeld de zwakke spellers een aantal pre-oefeningen als tussendoortje maken, waarbij ze
de ei-woorden kleuren op de ei-plaat of in ei-brief, of laat de ei-brief overschrijven.
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Woorden net als rustig(e)
boom
b=v
m=r
–o

hoed
h=m

haar
h=j
–a

beren
r=z
– en

+ ig

trap
t=g
+p

kast
k=h
a = aa

ton
t=z
+n

schild
i=u

+ ige

Spellingweter 11

1

Woorden met ig(e)

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord in de zin. Gebruik
de woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie). Lees de
spellingweter opnieuw als je een
fout hebt gemaakt.
Besteed ook aandacht aan de
verenkeling en verdubbeling
die opduikt bij heel wat
rustig(e) woorden.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
ik verkondig
moedig

Ik

aan iedereen dat ik een broertje krijg.

verkondig

redde de brandweerman de hond.

Moedig

de schuldige

De

moet gestraft worden.

schuldige

verdrietig

Ben je ook

haastige

De

rustige

Ik wens je een

zonnig

Marokko heeft een

grappige

Ik moet hard lachen om die

vorig

als je je knuffel niet vindt?

verdrietig

man vergat zijn jas aan de kapstok.

haastige

vakantie toe zonder stress.

rustige

klimaat.

zonnig

clown.

grappige

jaar heb ik mijn been gebroken.

Vorig

de jarige

De

stevige

De bokser deelde een

bezig

Ik ben nog steeds

jarige

blaast de kaarsjes uit.
stevige
bezig

klap uit.
aan mijn huiswerk.

Thema 1 - les 14
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2

Vul aan met ig of ige. Bedek het woord en schrijf het op.
een

1 pracht ig
2 eeuw ig

12

180

leven

3 hart ige

een

hartige

taart

4 kracht ige

een

krachtige

man

5 mist ige

een

mistige

6 jeugd ige

de

7 hev ig

een

8 droev ig

3

cadeau

prachtig
eeuwig

dag
speler

jeugdige

onweer

hevig
droevig

9 zal ige

de

zalige

10 haast ige

een

haastige

nieuws
vakantie
beslissing

Vul aan met een woord net als rustig(e).
Let op: soms moet je ook verenkelen of verdubbelen.
1 schat

een

schattig

hondje

2 geluk

een

gelukkig

nieuwjaar

3 een

een

enig

kind

4 nut

een

nuttig

plan

5 ernst

een

ernstig

gesprek

6 verstand

de

7 vuur

een

8 hand

de

9 sap

een

sappige

peer

10 last

een

lastige

klant

verstandige
vurige
handige

Thema 1 - les 14
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ig-bus

jongedame
liefdesbrief
klusjesman

ige-bus

4

Vul de zin aan met een woord net als rustig(e).
1 Brrr ... wat een (g)

3 De (h)
4 Yin is (t)

en moet huilen.

triestig

5 Bij brand probeer je (r)

5

te blijven.

rustig

6 Ze leefden nog lang en (g)

.

gelukkig

koning van een groot land.

machtige

8 Nara geeuwt: ze is (s)

.

aandachtig

meeuw zoekt eten.

hongerige

7 Hij is een (m)

Verbeter de oefening
klassikaal. Deze oefening is
gericht op controle. Stimuleer
om elk woord grondig na te
kijken. Bij twijfel zet de leerling
een kruisje en zoekt hij het
woord op of vraagt hij hulp
aan een klasgenoot/leraar die
de schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven is,
dan verbeteren de leerlingen
in de verbeterkolom. Laat in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar het
woord voor en vergelijken.

Fout? Verbeter.

verhaal!

griezelig

2 Levi let niet op: hij is niet (a)

Ik twijfel.

.

slaperig

Vul het verhaal aan. Schrijf de woorden met ig(e) op de juiste plaats.
Op een
voorzicht
punt
rust

zaterdagochtend fiets ik naar de markt.

rustige

Ik heb mijn helm op want je moet

voorzichtig

Over het zebrapad wandelt een

eigenaardige

met een

puntige

zijn in het verkeer.
vrouw

hoed.

eigenaard

Ze heeft een
toevall
schatt
aard
grapp

Dat ziet er best
Naast haar loopt
Zij begint een

schattig

poesje in een kinderwagen.

grappig
toevallig
aardig

uit.
een vriendin van mij.
praatje met de vrouw.

Ik stuur mijn vriendin een bericht.
Ik wil weten wie die eigenaardige vrouw is!

Thema 1 - les 14
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6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5

6

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

7

Schrijf het bericht voluit.
TIP: lees eerst het tekstje van oefening 5 nog eens.
Ik zag je net op straat aan het
.
Ik stond
.
Naast je liep een met een hoed.
In haar lag een
te slapen.
Ze
naar mij.
Mag ik je iets ? Ken jij haar?
Spreken we nog eens af? Ik heb wel zin om nog eens te

.

Bv. Ik zag je net op straat aan het zebrapad.
Ik stond achter een vrachtwagen.
Naast je liep een vrouw met een puntige hoed.
In haar kinderwagen lag een poesje te slapen.
Ze zwaaide naar mij.
Mag ik je iets vragen? Ken je haar?
Spreken we nog eens af? Ik heb wel zin om nog eens te babbelen.

14
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

woorden

zinnen

Leerling 2
1 Wees rustig in de gang!
2 Zitten sommige kinderen in een
voetbalclub?
3 Ik hou niet van griezelige films.
4 Hou de bal stevig vast.
5 Spijtig dat het een mistige dag
is.
6 Gelukkig was ik een
aandachtige en voorzichtige
fietser.

Leerling 1

woorden

zinnen

zinnen

zinnen

5 Door de hevige storm werd
iedereen angstig.
6 De schattige jarige was blij met
het prachtig feestje.

Leerling 2
1 Wees rustig in de gang!
2 Zitten sommige kinderen in een
voetbalclub?
3 Ik hou niet van griezelige films.
4 Hou de bal stevig vast.
5 Spijtig dat het een mistige dag
is.
6 Gelukkig was ik een
aandachtige en voorzichtige
fietser.

Leerling 1

woorden

woorden

1 Door het krachtige
geneesmiddel was hij snel
genezen.
2 Mijn papa is erg grappig.
3 Ik ben een bezige jongen.
4 Werk niet zo slordig!

woorden

zinnen

1 Door het krachtige
geneesmiddel was hij snel
genezen.
2 Mijn papa is erg grappig.
3 Ik ben een bezige jongen.
4 Werk niet zo slordig!
5 Door de hevige storm werd
iedereen angstig.
6 De schattige jarige was blij met
het prachtig feestje.

Leerling 2
1 Wees rustig in de gang!
2 Zitten sommige kinderen in een
voetbalclub?
3 Ik hou niet van griezelige films.
4 Hou de bal stevig vast.
5 Spijtig dat het een mistige dag
is.
6 Gelukkig was ik een
aandachtige en voorzichtige
fietser.

woorden

zinnen

1 Door het krachtige
geneesmiddel was hij snel
genezen.
2 Mijn papa is erg grappig.
3 Ik ben een bezige jongen.
4 Werk niet zo slordig!
5 Door de hevige storm werd
iedereen angstig.
6 De schattige jarige was blij met
het prachtig feestje.

L4 - Thema 1 - les 14 - kopieerblad 1
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Een kei in betekenissen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken – betekenissen
woordenschat uit het thema vastzetten
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les worden de tekstwoorden en de school- en instructietaal
uit het thema ingeoefend en vastgezet. De leerlingen kunnen
woorden alfabetisch rangschikken.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Reflecteren op het gebruik van het alfabet om alfabetisch
gerangschikte bronnen op adequate en functionele wijze te
hanteren.

Folio
>> taalschrift p. 37-40
>> kopieerblad 1
>> kopieerblad 2
Diversen
>> post-its in twee
verschillende kleuren

Ander doel
De betekenis van woorden opzoeken in een woordenboek
en op het internet en de juiste betekenis relateren aan de
context.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van
een gemeenschappelijk doel.

Voorbereiding
>> Kopieer de woorden uit thema 1 (kopieerblad 1) voor elke leerling.
>> Voorzie voor de helft van de klas post-its in de ene kleur en voor de andere helft post-its in de andere kleur.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan kopieerblad 2 uit de downloadbare bundel op
het lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Elke leerling doet mee aan het zinnenspel. De leerlingen maken per twee een zin bij de woorden die ze
uitgekozen hebben.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De zoekplaat observeren
Projecteer de zoekplaat.
>> Wie is een goede speurneus en kan de verdrietige smiley vinden?
>> Steek je hand op zonder iets te zeggen, als je de smiley gevonden hebt.
Wacht tot de meeste leerlingen de smiley hebben gevonden. Laat een
leerling het juiste antwoord aanwijzen.
2 Alfabetisch rangschikken
Projecteer de taalweter ‘Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?’ en
bespreek.
Leg uit dat je woorden met dezelfde beginletter alfabetisch rangschikt
door naar de tweede letter te kijken.
Projecteer de woorden: konijn – rat – haas – rund – egel – eend –
hond – kat.
Laat een leerling het eerste woord in de alfabetische volgorde geven.
Rangschik zo alle woorden alfabetisch.

kopieerblad 2

taalschrift p. 37

Schrijf de woorden op het
bord.

3 Op het lesdoel focussen
We oefenen de woorden die we in het thema tegenkwamen. Je leert
woorden kennen en gebruiken.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Oefeningen maken
Bespreek het verschil tussen een feit en een mening.
Laat oefening 1 tot en met 7 zelfstandig oplossen. De leerlingen
kunnen kopieerblad 1 gebruiken om de betekenissen van de woorden
te controleren.

taalschrift p. 37-39
kopieerblad 1

Bespreek klassikaal:
>> oefening 1 en laat indien nodig de taalweter ‘Hoe rangschik ik
woorden alfabetisch?’ herlezen;
>> oefening 5 en laat indien nodig de taalweter ‘Wat is een feit? Wat is
een mening?’ herlezen;
>> oefening 6 en laat enkele leerlingen een voordeel en een nadeel van
de auto en de trein opnoemen.
Overloop de antwoorden van de overige oefeningen.

Controleren en reflecteren
5 Het zinnenspel voorbereiden
Verdeel de klas in twee groepen: A en B.
Geef de leerlingen van groep A een nummer van 1 tot ... en geef hen
een post-it in dezelfde kleur.
Geef de leerlingen van groep B een nummer van 1 tot ... en geef hen
een post-it in een andere kleur.
Zorg ervoor dat elk nummer twee keer voorkomt.

post-its in twee verschillende
kleuren
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Laat elke leerling op zijn post-it zijn favoriete woord uit het thema
schrijven.
6 Het zinnenspel spelen
De leerlingen lopen met hun taalschrift rond in de klas. Ze zoeken de
leerling met hetzelfde nummer. Als twee gelijke nummers elkaar vinden,
gaan ze zitten en bedenken ze een zin waarin beide favoriete woorden
voorkomen.
Bijvoorbeeld: Bij de woorden ‘speurneus’ en ‘afwimpelen’, kun je deze zin
maken: ‘Toen de speurneus aanbood mijn weggelopen kat te zoeken,
wimpelde ik zijn voorstel af.’
Laat de zin door beide leerlingen noteren bij oefening 8.
Duo’s die klaar zijn, zoeken een ander duo dat klaar is. Ze proberen dan
een zin te maken met vier favoriete themawoorden.
7 De kennis van de woorden controleren
Laat de betekenissen afdekken. Vraag welk(e) woord(en) de leerlingen
nog moeilijk vinden.
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> lossen oefeningen 1 tot en met 7 zonder instructie van de leraar op.
>> verbeteren met de correctiesleutel.
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen individueel of in groep uitleg bij oefening 1 tot en met 5.
>> kunnen ook oefening 6 en 7 maken.
>> verbeteren met de correctiesleutel.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 tot en met 7 onder begeleiding in miniklas.
>> kunnen oefening 6 mondeling maken in miniklas.
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kopieerblad 1

taalschrift p. 40

kopieerblad 1

taalschrift p. 40
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch laten
invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.

les 15

Een kei in betekenissen
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

1

a Lees de taalweter.

Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste
letter van het woord: aap, beer, cavia, dromedaris ...
Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de tweede letter
van het woord: salamander, slang, stokstaartje ...
Om woorden met meerdere gelijke letters vooraan alfabetisch te ordenen, kijk je naar de
eerstvolgende verschillende letter van het woord: specht, spin, spreeuw ...

Laat de woorden met dezelfde
beginletter eenzelfde kleur
geven.

b Rangschik de woorden alfabetisch.
de kei

de hashtag
het voordeel

het feit

2

het vervoermiddel
de krantenkop

1

feit

2

hashtag

3

kei

4

krantenkop

5

vervoermiddel

6

voordeel

Schrijf het juiste woord onder de tekening. Kies uit:
het vervoermiddel – observeren – weids

observeren

weids

het vervoermiddel
Thema 1 - les 15
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3

Lees de tekst.

Bv. Beter met de fiets naar het werk
Onderzoekers hebben ontdekt dat naar het werk fietsen beter is dan met de
auto gaan. Mensen die fietsen bewegen meer en hebben geen last van files.
Het onderzoek werd gedaan door professor
Donkermans. Hij zegt: “Fietsen heeft ook
5 nadelen. Als het regent, word je nat en je moet
vaak vroeg uit de veren om op tijd bij je baas
te zijn. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat de
voordelen voor fietsers nog groter zijn. Ze zijn
gezonder en blijer dan autobestuurders. De fiets
10 is dus het beste vervoermiddel. Dat is een feit.”

a Onderstreep vijf themawoorden.
b Omcirkel wie de tekst schreef.
De tekst is geschreven door een speurneus / verslaggever.
c Welke hashtag past bij de tekst?
#afwimpelen
#observeren
#ontmaskeren
x #vervoermiddel
d Bedenk een krantenkop en schrijf die boven het artikel.

4

38
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Verbind het juiste woord met de zin.
Fatima is gisteren om vijf uur
’s ochtends opgestaan.

1

afwimpelen

2

de speurneus

Lisa vroeg of Karen meeging, maar
Karen zei dat ze geen tijd had.

3

vroeg uit de veren

De politieman probeert de dader
te vinden.
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5

Onderstreep de zinnen met een feit.
1 Ryan vindt Kayla heel erg aardig.
2 De ‘a’ is de eerste letter van het alfabet.
3 De zon schijnt vandaag.
4 Ik hou niet van worteltjes en erwtjes.
5 Gisteren was het mooi weer.

Wat is een feit? Wat is een mening?

6

Feit
Een feit is iets wat echt gebeurd is of echt
waar is. Iemand heeft het gezien of gehoord.

Mening
Een mening is iets wat jij van iets of iemand
vindt. Het is een oordeel, een standpunt, een
opinie.

Bv.

Bv.

Ik luisterde vandaag voor het eerst naar
klassieke muziek.

Ik vond de muziek prachtig.

Bedenk minstens één voordeel en één nadeel van reizen met de auto en de trein.
1 Een voordeel van de auto is bv. dat je er overal mee naartoe kunt rijden.

Een nadeel van de auto is bv. dat auto’s slecht zijn voor het milieu.

2 Een voordeel van de trein is bv. dat reizen met de trein beter is voor het milieu.

Een nadeel van de trein is bv. dat je met de trein niet overal kunt komen.

7

Waar ben jij een kei in?

Thema 1 - les 15
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8

Maak een zin met je favoriete themawoorden.

9

Hoe verliep de les voor jou?
Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken.
Ik kon woorden alfabetisch rangschikken.
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Naam: 

Datum:

Nr.

De woorden uit thema 1
W

afwimpelen
het feit

wegsturen op een luchtige manier
iets wat echt gebeurd is

de hashtag	
hekje (#) voor een woord of zin om kort weer te geven waar je bericht
over gaat
de krantenkop	
titel van een krantenartikel die beschrijft waarover het artikel gaat
het nadeel
observeren

wat niet goed is aan iets
heel goed bekijken

de speurneus

iemand die goed kan opsporen

de verslaggever

persoon die het artikel schreef

het vervoermiddel	
alle vervoer dat je van de ene naar de andere plek brengt (bv. auto,
bus, trein)
het voordeel
weids

wat goed is aan iets
groots, ruim, je kunt ver kijken

Zegswijzen
een kei zijn in

heel goed zijn in

vroeg uit de veren

vroeg uit bed
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Differentiatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

differentiatie
100 minuten

Samenhang

Materialen

Leerlingen die bepaalde delen van de leerstof uit het thema
onvoldoende beheersen, krijgen verlengde instructies en
herhalingsoefeningen. Leerlingen die de leerstof voldoende
beheersen, krijgen taken zelfstandig werk en/of een taaltaak.

Digitaal
>> printbladen in de zorgen evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Voorbereiding
Zet de resultaten van de ingevulde leerlingportfolio’s in de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van
bingel.be. Op basis daarvan stelt de zorg- en evaluatiemodule je een planning voor van het differentiatieblok.
>> Je ontvangt een overzicht van de leerlingen die een bepaalde inhoud onvoldoende beheersen, samen met
een verlengde instructie en verwerkingsmaterialen, zodat je de groep kunt begeleiden bij de herhaling.
>> Je ontvangt voor elke leerling een voorstel van hoe hij het differentiatieblok invult: met een selectie uit de
taken zelfstandig werk of met de taaltaak.
>> Je ontvangt bijkomend een voorstel voor passende bingeloefeningen.
Op basis van die voorstellen kun je zelf het differentiatieblok plannen.
Je kunt het differentiatieblok ook samenstellen uit de zorg- en evaluatiemap. Vul het papieren portfolio per
leerling in en kopieer de nodige herhalingsbladen en taken voor zelfstandig werk/taaltaak voor elke leerling.

Inhoud van het differentiatieblok
Herhalingsopdrachten
Lezen
>> Herhaling begrijpend lezen van een fictietekst – 25 minuten
>> Herhaling begrijpend lezen van een non-fictietekst – 25 minuten
Luisteren
>> Herhaling luisteren non-fictie – 25 minuten
Taaldenken
>> Herhaling werkwoordsvormen – 25 minuten
>> Herhaling persoonsvorm – 25 minuten
Betekenissen
>> Herhaling woordenschat uit het thema – 25 minuten
Spelling
>> Herhaling verdubbelen – 25 minuten
>> Herhaling doffe klinker in elen, eren, enen – 25 minuten
>> Herhaling woorden met uw – 25 minuten
>> Herhaling woorden met aai, ooi, oei – 25 minuten
>> Herhaling woorden met au/ou – 25 minuten
>> Herhaling woorden met tweeklank eeuw, ieuw – 25 minuten
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>>
>>
>>
>>
>>

Herhaling woorden met ei/ij – 25 minuten
Herhaling woorden met gt of cht – 25 minuten
Herhaling woorden met doffe klinker in achtervoegsel ig(e) – 25 minuten
Herhaling verenkelen – 25 minuten
Herhaling verkleinwoorden op tje – 25 minuten

Taak zelfstandig werken/Taaltaak
>> Taak zelfstandig werken A – 25 minuten – basisniveau: een postkaart schrijven
>> Taak zelfstandig werken B – 25 minuten – plusniveau: je koffer inpakken (vragen bij een tekst beantwoorden)
>> Taak zelfstandig werken C – 50 minuten – integratieoefeningen spelling
>> Taaltaak – 50 minuten – een interview afnemen na een speciale reis

L4 - Thema 1 - les 16 - lesgang
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Evaluatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

evaluatie
100 minuten

Samenhang

Materialen

Je kunt vrij plannen welke toetsen je afneemt binnen de
beschikbare tijd.
>> Toets begrijpend lezen – fictie (25 minuten)
>> Toets begrijpend lezen – non-fictie (25 minuten)
>> Toets luisteren (25 minuten)
>> Toets taaldenken – betekenissen (25 minuten)
>> Toets spelling – kortetermijngeheugen (25 minuten)

Digitaal
>> printbladen in de zorgen evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

De duiding van elke toets vind je in de zorg- en evaluatiemodule in
het lerarengedeelte van bingel.be of in de zorg- en evaluatiemap.

Voorbereiding
De toetsen bij dit thema vind je in de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van bingel.be, als pdf en
als een aanpasbaar Word-bestand, of je kunt ze kopiëren uit de zorg- en evaluatiemap.
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