KIJKER 5 Herhaling: remediëring

Kopieerblad 6
Datum

Naam

Begrijpend lezen
1^-

WINTERWANDELING VBS DE LELIE
OP VRIJDAG 30 JANUARI 201 6 vanaf 15u30
Welkom

Tijdens de wandeling
zijn er drie verschillende

op een gezellige

zoektochten:

winterwandeling met de hele

- voor de kleuters

familie in de buurt

- voor de leerlingen van

L1,L2enL3

van de school!

- voor de leerlingen van

L4, L5 en L6

Starten kan tot 17u op school
Muziek
Winterbar met warme en
koude drankjes
Sfeervolle verlichting
Hamburgers

Inschrijven kan via de school voor dinsdag 26 januari 201 6.
Deelnameprijs voor de zoektocht is 3 euro/kind (incl. drankje, chips en geschenkje).

1 Welk soort tekst is het?
O informatieve tekst O wervende tekst O instructie

2 Wat is de bedoeling van deze tekst?

3 De schrijver gebruikt argumenten. Markeer er twee.

4 Welke informatie krijg je? Kruis aan.
O Wanneer de wandeling start. O Wie kan meedoen.
O Hoeveel het kost. O Wat er gebeurt met de opbrengst.
O Hoe je moet inschrijven. O het programma

KIJKER 5 Herhaling: remediëring
Iï

Kopieerblad 7A
Datum

Naam

Taalwijs

16

1 Verbind het onderwerp met de rest van de zin. Kleur ze in dezelfde kleur.
knabbelen in hun hok rustig aan de wortel.

San en haar grootvader j [ draag vaak kleren van mijn grote zus.

De cavia's

ontwerpt een prachtige poster.

Ik

kochten veel speelgoed op de rommelmarkt.

2 Er is wat misgegaan bij het drukken van de posters voor het circus:
de zinnen zijn onvolledig. Het onderwerp ontbreekt.
Vul aan met een passend onderwerp.
elke klant - het optreden - de vuurspuwers - de grappige clown - ik

Kom naar circus Pippo!

treedt dagelijks op in het circus.
is erg spannend!
brengen een spetterende show.

Op zondag betaalt

maar de helft van de prijs.

KIJKER 5 Herhaling: remediëring
Naam

Kopieerblad 7B
Datum

ƒ 3 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.
Zondag spelen we een grappig toneelstuk.
De kleurrijke poster hangt overal in het dorp.
Ik verkocht vijf kaartjes aan mijn buren.
Mijn grootouders kwamen dit weekend ook kijken.

< Wat is de functie van de zin? Schrijf in elk hokje het Juiste nummer.
mededelende zin = 1 bevelende zin = 3
vragende zin = 2 uitroepende zin = 4

15

%%%

DRINGEND
OP ZOEK

_J

NAAR 200

Bezorg ze
aan juf Inge
voor l maart.

Hebjestrips liggen
die niet meer gelezen
worden?

^

i^SS

rr^^
Wij zijn jullie

Herhaling: remediëring

Kopieerblad 7C

Naam

Datum

5 Bedenk een passend bijvoeglijk naamwoord.

13

een

spel

het

boek

een

poster

de

verkoper

een

cavia

6 Markeer de zelfstandige naamwoorden geel.
_, een gele fiets een vriendelijke verkoper

9
de kleurige affiche

het nieuwe boek

het ordelijke kraam

de prachtige clown

de prachtige uitnodiging

de oude typemachine

Ï Bij een zelfstandig naamwoord kun je een lidwoord zetten: de,het of een.

10

Onderstreep de lidwoorden in oefening 6.

8 Omkring in oefening 6 de bijvoeglijke naamwoorden en trek een pijl
naar het zelfstandig naamwoord waar het bij staat.

i 9 Noteer van de zelfstandige naamwoorden het meervoud en het verkleinwoord.

9^

meervoud verkleinwoord

12 ; fiets

een

kraam

een

verkoper

een

markt

een

straat

een

KIJKER 5 Herhaling: remediëring
Naam

w

Kopieerblad 7D
Datum

W Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.
Staan er nog werkwoorden in de zin? Omkring ze.
1 Mama gaat zaterdag naar de schoenenwinkel.
2 Gisteren las ze in de krant dat ze op die dag
50 procent korting geven.

^

3 Ze wil meme en pepe meenemen.
4 Een nieuw paar schoenen kunnen ze beiden gebruiken.
5 Bij het binnenbrengen van een oud paar schoenen
krijg je 10 procent bovenop de gewone korting.
6 Die kans kunnen ze niet laten liggen!

11 Maak met onderstaande zinsdelen goede zinnen waarin twee werkwoorden staan.
zal - binnen twee weken - Een nieuwe broodjeszaak - openen

verwelkomen - elke klant - wil - De eigenares - met een toastje

aan een wedstrijd - Iedereen - meedoen - mag

Je - raden - het gewicht van een beenhesp - moet

KIJKER 5 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 8A

Naam

Datum

^ Begrijpend lexen
Beste leden, ouders en vrienden
Het bestuur van de zwemclub 'De vlotte tonijn' kondigt de bestemming

.^/

öe vlo^7

van hun zesmaandelijkse uitstap aan. We gaan naar het

,L

provinciaal domein Het Leen (zie onderaan voor meer info).

1 Wat is een synoniem
Op de laatste zondag van mei verzamelen we om 9 uur aan het

van aankondigen?

zwembad. De bus wacht ons op en brengt ons naar Eeklo.

O afschaffen

Rond 17 uur zullen we daar terug afgezet worden.

O bekendmaken

Wat breng Je mee?

O organiseren

• een lunchpakket
3 Geef een voorbeeld

2

Hoe lang duurt de uitstap?

van een tussendoortje.

o

een voormiddag

• een regenjas

o

een

namiddag

•€20

o

een

hele dag

Vergeet geen stevige stapschoenen en je goed humeur

4 Waaraan zal je die

mee te brengen! Inschrijven kun Je bij Daniel via

€ 20 besteden, denk je?

• een drinkbus
• een tussendoortje

^

0587/63 42 18 (na 18 uur) en voor 10 mei.
Hopelijk kunnen we opnieuw rekenen op een

talrijke opkomst!

Groeten, het bestuur

5 Waarom na 18 uur, denk je?

Daniel, Romain, Veerle, Jozefien, Vicky en Sabine

Het provinciaal domein Het Leen is een 262 hectare groot boscomplex en bevindt zich in de gemeenten
Zomergem, Waarschoot en Eeklo. Er zijn 36 km wandelwegen waarvan er 18 km verhard zijn. Daarnaast beschikt
de wandelaar nog over evenveel kilometers onverharde weg die niet te betreden zijn zonder gummilaarzen.

Er is ook een arboretum in Het Leen. Het arboretum heeft meer dan 7000 soorten houtachtige gewassen en |
vaste planten. Het arboretum is alle dagen vrij toegankelijk.
In Het Leen liggen 15 vijvers, waarvan er in drie gevist mag worden. Doorheen Het Leen stroomt ook de
Burgraevensfroom, die afkomstig is uit Waarschoot.
In Het Leen is er ook een cafetaria, dat op maandag gesloten is.

KIJKER 5 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 8B
Datum
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6 Welk soort tekst is dit?

Hoe weet je dat?

ï Verbind.
• daguitstap naar 'Het Leen'
de schrijver / de zender

• het zwembad

de lezer / de ontvanger

• het bestuur van zwemclub <De vlotte tonijn'

wat

• in Eeklo

wanneer

• van 9 uur tot 17 uur

hoe

• met de bus

waar

• de laatste zondag van mei
• de leden, ouders en vrienden van de club

8 Stel dat je meewil. Hoe schrijf je in en waarop let je? Markeer in de tekst.

9 Welke argumenten kan het bestuur toevoegen, om de lezers te overtuigen om
mee te gaan? Bedenk er twee.

KIJKER 5 Herhaling: verrijking
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1 Er is wat misgegaan bij het drukken van de posters voor het circus: de zinnen zijn
onvolledig. Vul aan met een passend onderwerp.

^UIUIUIUU^IJJD-IU-^
Kom naar circus Pippo!

treedt dagelijks op in het circus.
is erg spannend!
brengen een spetterende show.

Op zondag betaalt

maar de helft van de prijs.

ƒ 2 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal. Omkring de
/ andere werkwoorden. Markeer de overige zinsdelen in een verschillende kleur.
Zondag spelen we een grappig toneelstuk.

De kleurrijke poster hangt in het dorp.
Ik verkocht vijf kaartjes aan mijn buren.
Mijn grootouders kwamen dit weekend naar de show kijken.

, ƒ 3 Omkring in oefening 2 de zinnen die in de verleden tijd staan,
Schrijf de twee andere zinnen zelf in de verleden tijd.

KIJKER 5 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 9B
Datum

Naam

20

4 Bouw met enkele zinsdelen vier goede zinnen.
De persoonsvorm moet je zelf vormen.
Elk zinsdeel mag je maar één keer gebruiken.
onderwerp

hoe?

werkwoord

wat?

Meester Rik

knutselen

snel

een brievenbus.

Ik

versieren

enthousiast

onze brief.

Haar ouders

maken

uitgebreid

een antwoord.

Mijn broertje

schrijven

heel ijverig

mijn uitnodiging.

wij

versturen

op tijd

een poster.

Maak van twee van je zinnen vragende zinnen.

KIJKER 5 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 9C
Datum

Naam

13

5 In onderstaande uitnodiging gebruiken ze bijvoeglijke naamwoorden om je te
overtuigen.

Markeer in de uitnodiging de zelfstandige naamwoorden in het geel en
omkring de bijvoeglijke naamwoorden.

Leuke voetbalstage!
Twee trainingen in de voormiddag,

toffe activiteiten in de namiddag!
Je oefent een week nieuwe passen en speciale technieken om
een betere voetballer te worden.

De degelijke trainingen worden gegeven door opgeleide
trainers.

Er komt elke dag ook een bekende voetballer langs!
We kunnen alvast verklappen dat Lukaku ons op dinsdag een

kort bezoekje brengt.
Deze stage gaat door op de prachtige sportvelden in de
Sportstraat 53 in Gent.
Breng mee:
- goede voetbalschoenen

- degelijke regenkledij
- een lunchpakket

6 Bedenk een passend bijvoeglijk naamwoord. Soms moet je er twee bedenken.

1 een _ lunchpakket

2 _ sportvelden

3 _, _ voetbalschoenen
4 een _ _ _ _._.__._____ voetballer
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7 Op de rommelmarkt liet je je tas staan bij een kraam, maar je weet niet meer welk.
Iemand wil je helpen en vraagt je om de verkoper van het kraam te beschrijven.
Beschrijf de verkoper door gebruik te maken van bijvoeglijke naamwoorden.
Denk aan de grootte van de man/vrouw, het gezicht (neus, kleur ogen, kleur haar,
snor, baard), bril, kledij, wat hij/zij verkoopt...
Het is een

Hij/zij heeft

en

Hij/zij draagt
Hij/zij verkoopt

12

8 Markeer in de volgende advertentie alle zelfstandige naamwoorden.
Schrijf daarna de tekst over, maar vervang alle zelfstandige naamwoorden
door hun verkleinwoord. Let op: soms veranderen er ook andere woorden!

Jonge dwergkonijnen te koop
De dieren komen uit een nest van vijf.
Ze zijn vier weken oud en heel lief.
Je krijgt ook een zak wortels mee.
Ik heb ook een mooie kooi die je kunt kopen voor
een zachte prijs.

KIJKER 5 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 9E

Naam

20

Datum

9 Kies een onderwerp en een persoonsvorm en voeg zinsdelen toe die een antwoord
geven op de vraag.
onderwerp

persoonsvorm

de poes

ik

bezoeken

kopen

het vliegtuig

mijn buurman

verkopen

lezen

Steffi

Jouw vriendin

zoeken

beweren

de directeur

Jij

overwegen

bieden

Niets

de Chiro

bekijken

plaatsen

Wat?

Wat? Hoe?

Wat? Waar?

Wat? Wanneer?

KIJKER 6 Herhaling: remediëring

Kopieerblad 8A
Datum

Naam

Begrijpend lcxcn
GA s/£ nee NMR CÏ.P. ^we 9
IK HES NOG ROPEKWL NODIG.

IK LUST G€eN ROPEKOOL.

MTWEETJETOCH?

me^jeRoeNBUii^Rr C OJA'm GRMG- /MW-)

EN IS ROQEKOOt. ei6ENLÜK ÊGV TJA JWC. VRM6 WT t1AW

jeHOETAUES LEREN ETEN. KIND, IN WN TUD...

ëRoenre ? VAT KAN rocn WET?, £€NS AAN w GM&WËBOW
HOOK. OF MN DE •JUF,

)ff VRAM H€T V}€L AAH
DE DiaecreuR VAH HET
WAKCNHWS

ROPEKOOL IS TOCH PMKS ?
OF eiAuu ? zeiFs N/CT
££NS ROOD,

1 Waarom krijgt
deze tekening
een ander

kader?
O Het is
de toekomst.

O Het is
het verleden.

niSSCHIW KRUKJE e£HROI?EKOOL 6RWS ALS

.JE ER EEN KOOPT,

N6W €R PAN CeN WC Ai£ JE KW l^ 2'JN WG. DA6 OW . TOT"

VOiöKNDE. W€K 8ü PA i06€ERr,

BAH. DAN WETEN V/C P€ ?i€ V/Eeff

ROMKOOL eren. we zw MMR wr wee,

WAWNHWS C&P. VOLUIT CENTKN €Hf£/{CeMEH. SESTMT TWEE'JMR.
DÜ-WWPr GCVtERP, AFCTTW tfÜAf ./£ CT RA/ fHUS WWe».

uit Hoeraf, Joris Denoo en Jeroen Bullaert, 2016

5TKMS'
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Datum
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JUW HOUDT VAN WINKei-W W HET WKENHWS. €LK S€tZOEN 7l€T HST W
MDCRS WF. NU KOMT D5 ZOMW €RMN. PAF Z/Ê JE ...

2 Over wie of wat
heeft June het?

^UKSN, KIW^ 7£6 Wit. Je tETS^ ZOCK ^E _ j JA HA. tlAfiK e€RST W/£ WCpMR H€BB6N lJO£H06 i
leKKÈRS'VÓORè'jÏe'TVWWVWP'Pi iefs'i€H^ERS,\ ÏWT KÓPPiGë DIN6 IL FRANTH'
JÜA/É' ? '^ HIER. ..

HOi,MARtft,HHelfWS'}W£.i
HÓE GMTHET METJt/U./Ê'?

OiAU.JC KLINKT

VeRKOUDÏH^ FRAH !

JA. SÜN DEUS ISVERSTOBr. BMR IK DEUK Wff HET

ÏW/KOÖRTS ïs aer VEWOUDEN,, ' ^1
NCT ££N rONTEWne VAH
HMR OP HWÏ HOOFD.

en Hoe SAAT

3 Maak Fm n
haar zin af.

HET ner v/w ?

MET W/W ? Pff/MA WOO/Ï. Hij IS OA/Z£
WONHAWR MN HET S6HH.D€RW. Z£G.'
WEHMKJ!JH£T. ZOAUeEN ? HOEUWe
IS HCT NU AL DAT'...

WAAff IK BEN WET AU.E&V } OfA IS BU HU . (SÉZeLLIGE
KEffei HOOR. JUNE KOMT OH V€ AAIP£K£ W£€K L06CKW.
£N MN fS ER N06 DIRK, HUN VRIëND. WEeT >/Ë V/€L .
We HCEFT OOK EEN WCHTEK . PETKA. ZE BUJV€N SOMS

OOK BUOHS LOëERCN. Ze TRCKKEN Q? DAN SAMEN M£T
OPA OP UIT .

uit Hoera'. Joris Denoo en Jeroen Bullaert, 2016
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Kopieerblad 8C \
Datum

Naam

4 Wat betekent
getater?
O getreuzel

Klas

•^
£H JWE : KW EVEH VOOR 0/£ RÖDEKOOL? JW£WS>T WEG HET HET WHKëWAGCNm. DAN RWT ZE DOOR HET DRUHKe
2E HOUDT Nier VAN GGTATeR TUSSW
RAMË?. Bü D£ AFD£UN6 GROENTEN
i€GT ZE €£N FORtHDABEtC WWKOÖL

VEiWEER NW{ D€ AFDUWS SHOSP,
iWKÜÏS EN ZOET.

l EVEN KWCN.. .CCN PAK WHV. CHOCOLA

\HeTRUSTKORR€tS, TWEE ZAKJES

O gebabbel

\CH/PS ...EENTje flETPAÏ'RIKA,
\££NTJ€ mr zour. MEER ZAL wee
[NIET WG6H VW HA .

O geruzie

5 Omkring de
hoofdpersonages.

\ft/£L H£BjeAtL€^ \ ^GRGTë^ ?HS.

uit Hoera', Joris Denoo en Jeroen Bullaert, 2016

WDeRS'neÏR ?| f oee, i/f HSB eew

KIJKER 6 Herhaling: remediëring

Kopieerblad 8D
Datum

Naam

^ 6 Wat voor winkel is C&P?

Ï Verbind de plaatjes met het juiste gevoel van June.
plaatje 6 • • geamuseerd, vermaakt
plaatje 7 • • met afkeer, weerzin

plaatje 12 • • boos
plaatje 15 • • ongeduldig, geërgerd

8 Wat weet je over June? Kruis aan. Waar of niet waar?
waar niet waar

June heeft een stiefbroer. O O
June eet graag chips. O O
June heeft gevoel voor humor. O O

9 In de tekstballonnen staan verschillende soorten zinnen.
- Markeer een mededelende zin geel.
- Markeer een vragende zin groen.
- Markeer een uitroepende zin blauw.
- Markeer een bevelende zin oranje.

10 Omkring twee woorden die een klank nabootsen.

KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 9A

Naam _______ Datum
Taalwijs
1 Verbind het onderwerp met de rest van de zin. Let op de persoonsvorm.
onderwerp de rest van de zin
De verkoper • • werken aan die strip.

Ik • • overtuigt Jou van dat boek.
Drie tekenaars • • stuurt hem de eerste schetsen van die strip.
Jij • • lees wekelijks een stripverhaal.

2 Markeer het onderwerp groen. Markeer de rest van de zin blauw.
Omkring het werkwoord.
Elise gaat naar de boekenbeurs.
In de bieb ontleent Mark vijf stripverhalen.
Om acht uur sluit de bibliotheek.
Mijn kast ligt vol sprookjes.

3 Markeer het onderwerp groen. Markeer de rest van de zin blauw.
Omkring de werkwoorden.
Toon kan zijn strip niet vinden.

Hebben zij al die boeken verkocht?
Deze middag zal ik die stripauteur ontmoeten.
Wil die tekenaar me dat leren?

4 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.
Duid de tijd van de zin aan.

tegenwoordige tijd

verleden tijd

De blonde jongen heet Cédric.

o

o

Hij is heel creatief.

o

o

Gisteren kocht hij een bloemetje voor Chen.

o

o

Hij vergat haar verjaardag.

o

o

Daarom geeft Chen hem nu een zoen.

o

o

KIJKER 6 Herhaling: remediëring _Kopieerblad 9B \ ^XRIr^^A
- _ -'^

Naam ___________ Datum _ Klas
20

i S Schrijf de zinsdelen op de juiste plaats. Maak de zin steeds langer.
' gauw - om hondenkoekjes te halen - wandelt - naar de dierenwinkel

Marjoke
Marjoke
'i. ...i Ipa?

Marjoke
ï . l Ion? ï. . vVoiH'ficnn?

Marjoke
l !o;s? 'i' W('i0i1i";:|i';'

'! WiKiiOhS?

wacht - in een tuinstoel - op zijn duiven - elke zondagmiddag
Opa Yvan ,,.„,_,_,_

Opa Yvan._
Y . iv>-'(i,tn;;;'i";!

Opa Yvon
'i'....W(|iii!^;;i"; L. ,. VVni';i ?

Opa Yvan
'i , . Wi'if'ii !;;(;> / '•' . V^o;'^'?

T-... Woos'on?

6 Bedenk zinsdelen die een antwoord geven op de vragen. Maak goede zinnen.
1 Liesje schrijft o'<;c))
(s.VC-fC'pin0) __

2 Ik loop (hoc?) _.„„__„„_.„„_ (wn^rnno}-':')
3 (i./oujj.'-'ci .<} __„_ vertelde grootvader (v^:n?}

4 {'"i'nfin^'f ?; _„„„.„„„„___._..„_._.._._.__ ziet hij o'yoï ?)

(Wï'!> 1/) __ __„„„.„_.

>

1 Wie zijn de eliteracers?

Begrijpend lezen

Omkring.

2 Wie is kapitein Gladius?
Omkader.

z

PE VOLSEWE WS IS HET ZOVER.
PË roavosKOERS BESINT.

^

WNPAAS IS PE »£ WAAROP JUU.IE ZEt.lSE LEVENTJES WSR EVBI ZW

MAAR VOOR HET CTW5EW KUNCT ML (WPrTEIN GLWtUS WN

Q

Q

VOOR IBWNP ZOU HET
•IEEL 5NEL AFSEl-OPEh
KUNNEN 2tJN.

3

VOOR JOU
BIJVOORBËELP.

PE B.iïERÏCEtó JULLIE TGEêP)i5<EH

x
n
I
(D
^_

0)
^•*

3

Itfi

••

8ËÊTE VLUSVAiRPERS EN StiEL$NUTER&, ONS T&W BSLEEFT
SWtWEHVE TUPEN. PE OhrTPS<?JS VAN ECT NIEUWe
PUNEFT IS NABIJ.

(D

/ WIE VAN JULLIE HEEFT HET IN ZCH OfAftiS \

l EEN BIWNPBIPE MET600R PE RUlffTERNIS 1
^ TE VEI^'CWEWWEVAN^yEWRPT j
ONZE NIEUWE EUTER4CER?

?T
3

ItQ
B?^tö?RT VtNPSi
VEWSSRWST,
WM BROER,

uit De Kosmostoers, Joshua Kint en Mario Boon, 2016

3 Wat betekent dit?
O iemand die in de weg vliegt
O iemand die enkel op zondag vliegt
Q-

Q

3

m
n
I

<Ü

•^

os
^*

3

U2

••

?!iZONES6$FLOOTi

TïSP CW WE NEME
PEWOONSWRË PróNETEN

SRMSU MOEST VE ÊUKKEL NU
NET ]N PE WÈ3 VLIE6EN?

ONTPEKKEN. HST 15 HIER
VEEL TE PRUK AAN HET

^ SOEP B?®! ALÊ K

JOU ÜTCCHAKELf 1&
EKM.ÊÊHPWSSL'

»

^~
3"

(fi

HOS IN SE£ti PUIZENP

4 Wie wilde hij raken?
O de piloot met badge
O de piloot zonder badge
uit De Kosmoskoers, Joshua Kint en Maria Boon, 2016

®
-t
^

5 Hoe voelt hij zich?
6 Wie zendt deze boodschap?
ËIKPEt-ÜK ONTMOETEN WE
SUWS. 7£ TüP OP PEZE
PLANEïT 2T EROP,

Q
a

3

HET VTO4K5TUK & WEL PaSELÜK AWCHtönS

WN EEN ANPERE FLWEer, 17AUWE? 15 ER
//T fiEEN TWtJFE. MKR WSR ...

m
n
I
<t>

K HE5 ÊEEN IPEE WE
JE BENT. MAAR ALè JE NET
5KEL MAAfCT WT JE WESKCmTf
ZAL IK JE EEN& LEREN WIE
IK BEN.
KAHA! ONTKENNEN HELPT WET. IK WÉCT
WE JE BEMT, T13I? CM JE OVER TC SEVEN.
JE AWS ZELP KEZEN OP WELKE AWItER.
PE MOBUJKE OF PE PÜNUJKE?

BBWWTOffiEËH
TENWmjJE TE HELPEN;

^_

o»

3
tfi
••

(D

PHOe' 20 WELT EEN

IJÊJE ZCH PUS OP EEN

HETEZOifERSfi&.HvDËT...
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KIJKER 6 Herhaling: verrijking

Kopieerblad 10D \

Naam

Datum

Klas

f Welke woorden gebruikt de schrijver? Noteer.
We staan op het punt om een nieuwe planeet te ontdekken.

Dat was het geluid van je vat.

Vandaag is een betekenisvolle dag.

Binnenkort is het afgelopen, mijn broer.

8 Schrijf een plusteken (+) als het een stripfiguur is met een goed karakter.
Schrijf een minteken (-) als het een stripfiguur is met een slecht karakter.
Als je het niet zeker weet, volg je je gevoel.

SL

KIJKER ê Herhaling: verrijking

Kopieerblad 10E

Naam

Datum

9 Vanuit welk perspectief tekende de tekenaar? Kruis aan.
kikker vogel close-up

plaatje

2

000

plaatje

10

000

plaatje

15

000

10 Markeer alle klanknabootsende woorden.

11 Wat is de kosmoskoers? Omschrijf in eigen woorden.

12 Wat zal er gebeuren denk je? Voorspel het vervolg van het verhaal.

Klas

KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad HA

Naam __ __ Datum _ Klas
Taalwijs
zullen - de stripauteurs - naar de boekenbeurs - komen - in Antwerpen ~ morgen

, 1 Maak een goede zin met alle zinsdelen.
Markeer het onderwerp groen en de rest van de zin blauw.

2 Zorg er nu voor dat de persoonsvorm vooraan staat.
Omkring het andere werkwoord.

l?

; 3 Verander nu het onderwerp van getal en pas de persoonsvorm aan.

i 4 Vul de zin aan met één of meerdere zinsdelen.
Omkring op welke vraag je een antwoord geeft.
wat - wanneer - waar - waarom - hoe

Sofie eet

wat - wanneer - waar - waarom - hoe

Ik sport

wat - wanneer - waar - waarom - hoe

Bas speelt

KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad 11 B

Naam _ Datum _ Klas
w

i 5 Duid de tijd aan: tegenwoordige tijd (U.) of verleden tijd (v.t.).

tegenwoordige tijd verleden tijd
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6 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.
Schrijf de infinitief en de persoonsvorm in de verleden tijd.
De winnaar van de kosmoskoers wordt de nieuwe eliteracer.

infinitief _ persoonsvorm (v.t.)
Je avontuur begint hier.
infinitief _______ ___..__.___.... . persoonsvorm (v.t.)

Vanwaar komen al die kleine wolkjes?
infinitief... _ .._. . __.___. _. persoonsvorm (v.t.)

Ik hoor dat u me kan helpen.
infinitief _________..__ persoonsvorm (v.t.)

Spannende tijden beleeft ons team.
infinitief...... ,. , _ , _ _.,. , ._...,_..... persoonsvorm (v.t.)

Binnenkort vinden we terug rust, mijn broer.
infinitief._ ....._ _ .. .___.._. persoonsvorm (v.t)

Plechtig zweer ik dat ik je nooit in de steek zal laten.
infinitief. . ...__. persoonsvorm (v.t.)

