
KIJKER 5 Herhaling: remediëring Kopieerblad 6
Con'ectiesleutef

Begrijpend leien

1^:

tnr.

WINTERWANDELING VBS DE LELIE

OP VRIJDAG 30 JANUARI 2016 vanaf 15u30

Tijdens de wandeling
zijn er drie verschillende

zoektochten:

- voor de kleuters

- voor de leerlingen van

L1,L2enL3

- voor de leerlingen van

L4, L5 en L6

Welkom

op een gezellige

winterwandeling met de hele

familie in de buurt

van de school!

Starten kan tot 17u op school

Muziek

Winterbar met warme en
koude drankjes

Sfeèivöllé voïliphtthg

Hamburgers

Inschrijven kan via de school voor dinsdag 26 januari 2016.

Deelnameprijs voor de zoektocht is 3 euro/kind (incl. drankje, chips en geschenkje).

1 Welk soort tekst is het?

O informatieve tekst ^ wervende tekst O instructie

2 Wat is de bedoeling van deze tekst?

om. d££d ie n^tTL&rL

a^TL cLe. Uij-^A^AiM/n^i^AA\.T-

3 De schrijver gebruikt argumenten. Markeer er twee.

4 Welke informatie krijg je? Kruis aan.

^ Wanneer de wandeling start. ^ Wie kan meedoen.

SEÏ Hoeveel het kost. O Wat er gebeurt met de opbrengst.

S? Hoe je moet inschrijven. ^ het programma



KIJKER 5 Herhaling: remediëring Kopieerblad 7A
Correctiesleutel

16

-^'

Taalwijs

1 Verbind het onderwerp met de rest van de zin. Kleur ze in dezelfde kleur.

Jonas

ontwerpt een prachtige poster.

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

w^}/1^n^Ml)^^^
T

Op zondag betaalt

Kom naar circus Pippo!

treedt dagelijks op in het circus.

is erg spannend!

brengen een spetterende show.

^ ^Aft^ _ maar de helft van de prijs.



KIJKER 5 Herhaling: remediëring Kopieerblad 7B
Correctiesleutel

.. 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.

4 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

.1Sf-.

^

2

^

/

DRINGEND
OPZOEK

NAAR ZOO'
<^TRIPS!^,

_1_J
j- 'l

^y\\^\^/^€^
c

1^~^
Heb je strips liggen

die niet meer gelezen
worden? j?;

'•

i
*II

* , / •
' * . '

Bezorg ze
aan Juf Inge '^

voor l maart. <T'
3

H '• • *•"• *.

- * * •* *y. Haal ze vanonder

S'&töak. het stof!
^%^

ö
^



KIJKER 5 Herhaling: remediëring

A < ^

13
'een

!w. het

S Bedenk een passend bijvoeglijk naamwoord.

spel

ruLêAi^e _._ boek

een _kJüe^A/vn^Le. _ poster

de _„_^/LÊ4i-ï3<&&^££_ verkoper

een ^mm^ cavia

Kopieerblad 7C
CorrectiesJeutel

6 Markeer de zelfstandige naamwoorden geel.

een(gele) fiets
9 -~^

de(kleurige)affiche

een (vriendelijke) verkoper
_^'

het[nieuwe)boek

het (ordeUjke) kraam

de(prachtig^ uitnodiging

de(prachtige) clown

de (oude) typemachine

10
i Bij een zelfstandig naamwoord kun je een lidwoord zetten: de,het of een,

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.

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

12 fiets

kraam

verkoper

markt

straat

meervoud

rrm^A^.

Ê4L-

verkleinwoord

ije.

ÏZLQMA^&-



KIJKER 5 Herhaling: remediëring Kopieerblad 7D
Correctiesleutel

i l

lf ' j

l?
10 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 Zewilmeme en pepe(meenemer^L

4 Een nieuw paar schoenen kunnen ze beiden (gebruiker^

5 Bij hetfblnnenbrengenïvan een oud paar schoenen

krijg Je 10 procent bovenop de gewone korting.

6 Die kans kunnen ze niet(latenj(liggenj!

/f

11 Maak met onderstaande zinsdelen goede zinnen waarin twee werkwoorden staan.

zal - binnen twee weken - Een nieuwe broodjeszaak - openen

nACAMl^e UJU>W1^^7^}^1^ 7^1A. ffi^^^^TL iAJL^e uu^^&n^xn^n^n.,L

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

JJ^^A^^ms^^MJü^-M^e, f^a^c ^^A^A^crm^L^ax£^-Ji£^-^JJ^^A^W^ms^^MJÜ^-
ü

aan een wedstrijd - Iedereen ~ meedoen - mag

O^üTL ^€ALJ-e^Le^e^A}. rruLQ.
ö

Je - raden - het gewicht van een beenhesp - moet

j£. m^eA f^eA. q^Aü-üotU. ih^n /&£/ƒ! //AÊ^VL&^L 'i^LS^.

^ë.



KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 8A
Con'ectiesleutel

Begrijpend lezen

Beste leden, ouders en vrienden

Het bestuur van de zwemclub 'De vlotte tonijn' kondigt de bestemming

van hun zesmaandelijkse uitstap aan. We gaan naar het

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

.;

^//'

öe v[o\\l^/

Op de laatste zondag van mei verzamelen we om 9 uur aan het

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

Rond 17 uur zullen we daar terug afgezet worden.

Wat breng je mee?

• een lunchpakket

1 Wat is een synoniem

van aankondigen?

O afschaffen

X bekendmaken

O organiseren

• een drinkbus

• een tussendoortje

• een regenjas

•€20

3 Geef een voorbeeld

van een tussendoortje.

^u\ ^e^n.
T7~

2
o

o

»

Hoe

een

een

een

lang duurt de

voormiddag

namiddag

hete dag

uitstap?

^

Vergeet geen stevige stapschoenen en je goed humeur

mee te brengen! Inschrijven kun je bij Daniel via

0587/63 42 18 (na 18 uur) en voor 10 mei.

Hopelijk kunnen we opnieuw rekenen op een

talrijke opkomst!

4 Waaraan zal je die

€ 20 besteden, denk je?

i^ü. /ÊA-TL

Groeten, het bestuur

Daniel, Romain, Veerle, Jozefien, Vicky en Sabine

5 Waarom na 18 uur, denk je?

T
e^TL L4 d^i^ cmAj^t^MzAm^t.

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 |
Burg roeven stroom, die afkomstig is uit Waarschoot. |

In Het Leen is er ook een cafetaria, dat op maandag gesloten is. l



KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 8B
Correctiesleutel

6 Welk soort tekst is dit?

&Ê^I uj^/vu^rüüLe i&^i: ^&iz {IAAA^O-I'ÏA^SAAIÏ2T^
Hoe weet je dat?

_2M^^rLcAAUr imA übe L^cLe^^ hAi/n. crtL<±e^L^ ^TL u^A^rm^n. iuAA^o-üA^q^^L

Vl^ÏAMAyiïLa^.U-OiTt .C^At

Ï Verbind.

de schrijver / de zender

de lezer / de ontvanger

wat

wanneer

hoe

waar

daguitstap naar 'Het Leen'

het zwembad

het bestuur van zwemclub 'De vlotte tonijn'

in Eeklo

van 9 uur tot 17 uur

met de bus

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.

Lor. /Le^i uHndA. ^^TL y^cm^A^^ £A\. ^^^AAA^£. d^LC^

^ ^£. n^lAAJLUnA^-QA\^l£AAA^Q£^\. rfLOf yk^TL.



:^
KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 9A

Correctiesleutel

•-ï ^'^\

^Lff

16

Taalwijs

1 Er is wat misgegaan bij het drukken van de posters voor het circus: de zinnen zijn

onvolledig. Vul aan met een passend onderwerp.

|U|U|LrUIU|IJ|U|L^
^.

Kom naar circus Pippo!

cUnmL

^ lhiA}/1^AlAi}^>1A_

Op zondag betaalt i^i^n.l

treedt dagelijks op in het circus.

is erg spannend!

brengen een spetterende show.

maar de helft van de prijs.

! 2 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal. Omkring de

y andere werkwoorden. Markeer de overige zinsdelen in een verschillende kleur.

Zondag spelen we |

De kleurrijke poster hangt in het dorp.

Ik verkocht vijf kaartjes

Mijn grootouders kwamen dit weekend |

' 3 Omkring in oefening 2 de zinnen die in de verleden tijd staan.

f Schrijf de twee andere zinnen zelf in de verleden tijd.

üLq. ^TLe^LcLe^rL ii^e ££^L (yui^u^j. Lcmj^AA-tAJu^-LCj. ^TL 'KIWA^Ï.

ML^ M.



KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 9B
Correctiesleutel

20
4 Bouw met enkele zinsdelen vier goede zinnen.

De persoonsvorm moet je zelf vormen.

Elk zinsdeel mag je maar één keer gebruiken.

onderwerp

Meester Rik

Ik

Haar ouders

Mijn broertje

Wij

werkwoord

knutselen

versieren

maken

schrijven

versturen

hoe?

snel

enthousiast

uitgebreid

heel ijverig

op tijd

wat?

een brievenbus.

onze brief.

een antwoord.

mijn uitnodiging.

een poster.

^e^TL iru^Aj^nAnji^.

i ^^h/t^^^-A^^A

onv^.

^ /£^n- rto^Le^.

Maak van twee van je zinnen vragende zinnen.

£^TL

!£•- ^^n



KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 9C
Correctiesleutel

"S-. \

U-, ,i
^:i,^ t:

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.

(Ceuke) voetbalstage!

Twee trainingen in de voormiddag,

[toffej activiteiten in de namiddag!

Je oefent een week(meuwe) passen en(speciaie)technieken om

een(betere)voetballer te worden.

De(degelijke) trainingen worden gegeven doorfopgeleide)
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

- (clegelijke) regenkiedij
- een lunchpakket

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

(w, 1 , een _qje^n^l _ lunchpakket
2 _nAjeAujj^e _ sportvelden

3 ___ou^U _, _LW^U _ voetbalschoenen
4 een a^rrbolw^e^le voetballer



^•'^
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KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 9D
Correctiesleutel

^ "k

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.

i.f^7L<3/€ ÖAJL^e/Kl^on ^£/é te

i£^ Z^Z LU£ £^AL rue^H^ ihl^L

ZAA^L Wje/t UA&^fc^4 (nLdL^ /Ê^L

tó k/iM^A, OüH ^£^1 Z<2^-ê HHrïA£AA^£^, /7L&Ê.^ '^

rr (xrt?. .eLfA}. rrbao± kcwvUje, ^^LL ije.

Lwn ^en. Ï^X-A^A- n/iM^^.ƒ



KIJKER 5 Herhaling: verrijking Kopieerblad 9E
Correctiesleutei

20
9 Kies een onderwerp en een persoonsvorm en voeg zinsdelen toe die een antwoord

geven op de vraag.

onderwerp

de poes

het vliegtuig

Steffi

de directeur

Niels

ik

mijn buurman

Jouw vriendin

Jij

de Chiro

persoonsvorm

bezoeken

verkopen

zoeken

overwegen

bekijken

kopen

lezen

beweren

bieden

plaatsen

Wat?

L-. ?ykA.z^o-e/kA. nvuA^j^A
d

Wat? Hoe?

1.W^€A^AJ^t U^e^O^kA crn^e

Wat? Waar?

^e^t M/!d4L^Q^LJl£d. Un^eA-,

Wat? Wanneer?

Le^/JA o-i^ïAJi^&qA. CTYYL Ai^i^ ^n^^m^ ie kxrfu^TL



KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 8A
Correctiesteutel

Ü.-M

Begrijpend lezen

1& Ï^HSë^WW, ^??
IKHeSNOSWlïEKOOl. WDf6. { IHWSTGEWSOIïefWl..

\^ DAT W££TJ£. TOCH?
SOffÏ'MR JOPiSÏWÖO
WCNW JEW^WWT OJA.F1A GRAAG. flMR...

EN IS WDWWi. OGWliïK £&/ . TJA JW€^ VRAAS WT HAftR
GROSffTe ?I>AT KAN TOCH WET?. £EW MN W Gm£W€806R

HOOK. OF MN DE^ÜF.

1 Waarom krijgt
deze tekening
een ander

kader?

O Het is
de toekomst.

X Het is
het verleden.

Je MO£TAUES iERSN

IK WAAé H€T WEL. AM
D£ apecreuR VAN HET

WARWHWS
ROOCKOOi IS ro&H PAARS ?
OF BLW4 9 'ZELFS NIET

£CTS ROOD.

HISSCHieN KRt}6 X 6flV ROWKOOL GRWS AiS
JE E/? ££N KWPT.

KOH V/E 2W WÊ6 > PA6 OPA. rOT
smMS!

(^ GRR..6^.6RWPFFBW . PAN tioerw \^e ve ?L£ ^£€K
RWWOOt. ETW . W£ ZW HAAR flET WEE.

HAAK IK HOU HtCT
VW HWWOOL. f

WAREHHUIS CSif. VOLVrr CENTEN €HFeRC€WEN. SESTMT 1V/€£Jf^R
WT WR£>T GEVieRP. AFCTTOe: KW JE W £€N FffÜ5 1/W//CT.

uit Hoera', Joris Denoo en Jeroen Bultaert, 2016



KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 8B
Correctiesleutel

JWÉ HOUDT VAH VfSWGLW IN WET WAKENHWS. €iK SCIZOEN 2/fr H€T W
MWRS WT. W KOMT D5 ÏWER WAAN, PAF 2/£ J£ ...

2 Over wie of wat
heeft June het?

3 Maak Fran

haar zin af.

^^
L^

!^>n^.

UITK'JKËN,
LEKKERS

\f<^pi
'VOOR é!)
< l

"V

ï

i/1~^

/Msi&Si

l

z£6 wfi. JE iers^
oe TVWAWCWO?,

WV£

i
2ÖW s/f l ^A W. mv; Ê^T
ETS LEK^RS, \ DAT WPPIGC DM6
^UN£ ? '^ HtER. ..

\^ ^'^
^

^

ê
&J^,;

^

we wepMR HëBBeH! Mwe i
FRANS! l

HOI. MAWAHN€ ! t»6 JWE ƒ
WC GMTHET H€TJUU.I£?

ÖiAiA.je KLINKT
VeKKOUDÏN, FRAN t

JA. BUN WUS IS VCRSTOBr, BMR IK DCNK DAT HET
HöótKooRjs is mei VEWOUESN., —A

ÊW HW. GMT
. Her ner ww ?

ME7 W/M ? PflfMA WO/?. W IS ONZE
WWKAH€R MN H£T SCWiWRW. Z£G:
HOK MMK W HOT, ZÖAU€eN ? HOeLWG
IS H€T NU faL DAT'...

^fAAff IK BW ?ET AU.ESN i OPA IS Su Mü . G€Z€LU6€
K£R€L HOOR. JUNE KOHT OH DE AA/DEKE WUK L06€REN.
EN DAN IS ER NÖtf WRK. HUN VRIEND. WCET JE ^EL ,
t>l€ HEEFT OOK ECT WCHTCR . PETRA. Z€ Bt.t)V£N SOW
OOH BSJOHS L06EREN. Ze TJïeKKEN GR DM SWCN MCT

uit Hoera', Joris Denoo en Jeroen BuElaert, 2016



KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 8C
Cotïectiesleutel

4 Wat betekent
getater?

O getreuzel

^ gebabbel

O geruzie

-^

5 Omkring de
ho of d-

personages.

en jwe: KW Q^H VOOR DIE R?€KW? JWE RWT \^6 ner ner vwwwAeeNm.
2e wwr Nier VAN eeTAreR TUSS€N
DAMES". BH D£ ATDCLWG GfïOEHTSN
LC6T 2E €£N FORWDASECE RODCWOi.
IN HAAR WAGENT^e.,

DAN WÜT ZE VOOR HET VRUKKC
\/eW£€RNMR De AFDWW SWEP.
iCWCRS W ZOET.

EVEN KUK€N.. .CCN PAK W7TE CHOCOiA
MET RVSTKORRCtS, TVffi Z-ttöK
CHIPS ... EENTJE H£T PAfRWA,
eenrje HET zour. Meeff ZAL 'WL
M£T MOGSH VAN HA .

•JE)<eHTD£W£SHKRH€,
EN IETS OH TE HNABB£L€N
B'J B€ TV. KIES HAAR f

^UW KUDT TERUG.

WLH€BJ€AU€S,
KIW?

^A GKÖTG ?NS.
DE KOOL, CHOCOLA

CT CHIPS.

W/L JC NfKS
ANDa?SM££ff?

ZAL IK DOCH l
wei !

X
óROETEN
MN WiM oee, IK hes een

VERsroBpe MAAG,
6ARIWNE€NNE£fvl €£H

A$piRienrjE!

uit Hoera', Joris Denoo en Jeroen Bullaert, 2016



KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 8D
Con'ectiesleutel

'15 ó Wat voor winkel is C&P?
/w

C£AL UJ-Q/L&4VfVUA^, ^^Z /ó-U/?

? 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 nietwaar

June heeft een stiefbroer. O ^

June eet oraao chips. ^ O

June heeft gevoel voor humor. ^ O

9 In de tekstbatlonnen 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
Coj'rectiesleutel

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.

w
2 Markeer het onderwerp groen. Markeer de rest van de zin blauw.

Omkring het werkwoord.

EUse(gaat]naar de boekenbeurs.

In de bieb|ontleent|Mark vijf stripverhalen.

Om acht uurlsluitfde 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[.

Hebbenjzij al die boeken [verkochte

19

Deze middag^aQik die stripauteur [ontmoeten].

[wiï]die tekenaar me dat [leren]?

4 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.

Duid de tijd van de zin aan.

De blonde jongen heet Cédric.

tegenwoordige tijd

Hij is heel creatief.

Gisteren kocht hij een bloemetje voor Chen.

Hij vergat haar verjaardag.

Daarom geeft Chen hem nu een zoen.

verleden tijd

o

o

o

o

o



KIJKER 6 Herhaling: remediëring Kopieerblad 9B
Correctiesleutel

f;- f

20
5 Schrijf de zinsdelen op de juiste plaats. Maak de zin steeds langer.

gauw - om hondenkoekjes te halen - wandelt - naar de dierenwinkel

Marjoke _uu^nJLeM _.

Marjoke u^J^tt

Marjoke

Marjoke

^CUUAJLT

^. Hoe?

£L j^m^.

Ï .Uno?

i^iAMir

t... Wacirhocn?

rbCLd^t

om

Ï-- ! }(W

'£^_

/',
i'--. Waoitioon?

. Wnamm?

wacht - in een tuinstoel - op zijn duiven - elke zondagmiddag

Opa Yvan u^uM .

Opa Yvan uw^/ïl &ÜL ?^r^l^

Opa Yvan _jj^M.

Opa Yvan

1^/nVULCLO^Ï.

'\'.. . Waniiu^i'?

'i*. . Wonitooi"? Wars.'?

~8 ^
Wonnoos'?

LfL ^e^TL

Waar?

'i*.... Waarop?

6 Bedenk zinsdelen die een antwoord geven op de vragen. Maak goede zinnen.

fnr. 1 Liesje schrijft (\'voi •?) e^n

(waarop?) o^. zg^e

2 Ik loopt/KW?) (wadnwar?) ruuïA.

3 (wünnwïf?) LfA^te^te^L vertelde grootvader (woi?)

4 (wannr'flr?)

(waur9) j^_

ziet hij ?)_,

^^̂
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3 Wat betekent dit?

jtf iemand die in de weg vliegt

O iemand die enket op zondag vliegt

^
^

SOEP IPEEi ALé !K
.OU UrTéCHAKEL/15
ER AL ÉëN PUKKEt.-

W? tilNPER.

-^
\rt

w

PffTWêHET
SËLUIP^WNJE
OWERSWS.

Hé'ZCTJWSS-
PILOOT; S»HS5L/»OEST PE SUKKEL NU

NET IN PE WES VUESEN?
TW IW WE NBJWE

BEWOONEWiE PLANETEN
ONTPEWSN. HET 1$ HIER
VEEL TE PRUK AAN HET

W(WEN.

4 Wie wilde hij raken?

^ de piloot met badge

O de piloot zonder badge
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5 Hoe voelt hij zich?
6 Wie zendt deze boodschap?

'LË-

/T-

Ê1NPEUJK ONTMOETEN WE
SJlWR. JE TUP OP P£ZE

PLWECT zrr SROP.

HET WWK5TUK t& WEL P^EUJK AFKOVCTS
VW EEN AWERE PUWEET. PAARMËE 15 ëR

GESK TWIJFEL t?£K CWX...

JX HES SSN PEE WIE
JE SENT. MAAR ALS JE MIET

ShEL AWUCT WT JE WËStöMT,
ZAL IK JE EENS LEREN WE

IK BEN.

iWWi ONTKENNEN HELPT NIET. IK WEET
WIE JE BENT. TÜP CM JE OVER TE SEVEN.

Je AW6 ZELF KIEZEN OP WEUS rtWNIËR,
PE MOEILIJKE <V PE PtJNLUKE?

BERWTOWEeN
TENWKELTJE TE HELP&);

PHQÊiÏOVOaTEËN
IJ&7E 2CH PUS OP EEN

HETE ZeWBTOS. MOET.
WLHCUPËN.

03=1 PAT Wtö OP
HET NIFPSÏTJE-

SNEU PAK tilJN HANP.
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KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad 10D
Correctiesleutel

i. L

7 Welke woorden gebruikt de schrijver? Noteer.

We staan op het punt om een nieuwe planeet te ontdekken.

_u^bn /&Ê^z nA^Aua^e

Dat was het geluid van je val.

uj-a^ h£A q.eAAU^L LW^L /^_

Vandaag Is een betekenisvolle dag.

J^LSl£UULQ^^^Ü.£^jl^^
ó . ^

^ i£A_

Binnenkort is het afgelopen, mijn broer.

rru^n U^u>e^t^

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.

^ \
^J

+

ê'^al

+ ^



KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad 10E
Correctiesleutei

f t

9 Vanuit welk perspectief tekende de tekenaar? Kruis aan,

kikker vogel close-up

plaatje 2 ^00

plaatje 10 O ^ O

plaatje 15 O O flgt

10 Markeer alle klanknabootsende woorden.

11 Wat is de kosmoskoers? Omschrijf in eigen woorden.

gj-uvruLa^ ih^n

,_,^a4i- ._2é^-
ó ^-(U^OA.

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



KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad HA
Correctiesieutel

16

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.

z/M^e>n, rrw^qw. n^i^/i

ML_

2 Zorg er nu voor dat de persoonsvorm vooraan staat.

Omkring het andere werkwoord.

'uA^n cU M/v^uiAU^wt^ m^uj^rL n^^i/L dLe [w-e^e^.

~^L_MI <AU-€^fLe^ï. 'umLe^i.

18
3 Verander nu het onderwerp van getal en pas de persoonsvorm aan.

'LLê_ m^rtCj^YL

.MI..

~^
n^bc^i. d^. Iw^k^rU^AiAA

20
4 Vul de zin aan met één of meerdere zinsdelen.

Omkring op welke vraag je een antwoord geeft.

watHwanneerl- waar - waarom - hoe

_^^Z f^c^c^vu^^ rYLeA.!nr. Sofie eet

Ik sport

wat -IwanneerHwaarHwaaroml- hoe

^z cLe U^ft

orrLcLcuC ^ a^iAL mAA^L coruU^Le utü. UL^&^L&^L.

Iwati- wanneer - waar - waarom -[hoe!

Bas speelt /L&&^ q^eA d^jLh-s^^f/Uuü..



KIJKER 6 Herhaling: verrijking Kopieerblad UB
Coirectiesieutel

19
5 Duid de tijd aan: tegenwoordige tijd (t.t.) of verleden tijd (v.t).

hij heet

Cédric is

hij kocht

opa vergat

Chen geeft

ze trouwen

Jullie nodigden uit

wij vieren

tegenwoordige tijd

«l

«t

o

o

«i

verleden tijd

o

o
«i

«i

o

o

o

o

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.

persoonsvorm (v.t.)infinitief._ __._... __U^L

Je avontuur begint hier.

.U/-S

infinitief ..^&<^/^ft^G--
ó

Vanwaar komen al die kleine wolkjes?

infinitief . .ii^m^z

Ik hoor dat u me kan helpen.

infinitief

Spannende tijden beleeft ons team.

infinitief.,,......,.._.. ..Le/&w.n...

persoonsvorm (v.t.)

persoonsvorm (v.t.)

persoonsvorm (v.t.)

persoonsvorm (v.t.)

i^e^m.^
ó

Binnenkort vinden we terug rust, mijn broer.

infinitief ih/nJ^n persoonsvorm (v.t.)

Plechtig zweer ik dat ik je nooit in de steek zal laten.

infinitief ^/u^ê/z^/a persoonsvorm (v.t.)


