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woordenschat | thema 1 | les 1

thema 1

10

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Wat zie je op de plaatjes? 

Kies uit:    de splitsing      de rotonde      de kruising   

Plaatsen waar je van richting kunt veranderen.

Doe het zo: ¡ rotonde

2 Waar of niet waar?

1 Een bekeuring is geld dat je krijgt als je je niet aan de regels houdt. waar / niet waar

 Doe het zo: ¡ niet waar
2 Een verbod is iets wat niet mag. waar / niet waar
3 Verkeersregels zijn afspraken die niet gelden in het verkeer. waar / niet waar
4 Een gebod is iets wat moet. waar / niet waar

1

2
3

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de bekeuring
in de prak
de toegang
in het vervolg
wegens 

de verkeersregels

het verbod het gebod

plaatsen waar je van richting 
kunt veranderen

de splitsing de kruising de rotonde
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woordenschat | thema 1 | les 6

thema 1

18

les 6

week 2

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Zoek de goede zin bij het woord.

1 bestelwagen

 Doe het zo: ¡b
2 truck
3 koets
4 weggebruiker
5 voertuig
6 pijlsnel

a Ik ben de koning. 
 Ik rijd in een ...

b Ik breng pakjes. 
 Ik rijd in een ...

c Ik ben een ...

d Ik breng vracht naar Spanje. 
 Ik rijd in een ...

e Ik doe mee aan een wedstrijd. 
 Mijn auto gaat ...

f De fiets is een ...

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

belanden
echter
in aantocht zijn
de versnelling
vervolgens
de weggebruiker

 stapvoets pijlsnel
 zo snel als heel snel
 iemand loopt

de bestelwagen de truck de koets

het voertuig
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woordenschat | thema 1 | les 11

thema 1

26

les 11

week 3

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke illustratie hoort bij het nummer van de zin?
Schrijf de goede letter achter de zin.

Doe het zo: ¡ a
1 Kees rijdt door het rode licht.
2 Boontje komt om zijn loontje.
3 Kees hoopt dat hij zijn straf ontloopt.
4 Door het rode licht rijden, is strafbaar.

a

b c d

Je krijgt de 
straf die je 
verdient.

Ik hoop dat 
ik mijn straf 
niet krijg.

Ja, hier kun 
je straf voor 
krijgen.

Krijg ik nu een 
bekeuring?

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de cel 
dat slaat nergens op 
een misdaad begaan 
de parkeerplaats 
de spelregel 
vergeefs
de voorrang

de dader het slachtoffer
doet iets ergs  maakt iets ergs 

mee 

boontje komt om zijn loontje

de straf

je straf ontlopenstrafbaar
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woordenschat | thema 2 | les 1

doodnormaal buitengewoon

¡ Je gaat naar school
…

…
…

thema 2

44

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord hoort bij het plaatje?
Kies uit: 

  de reuk      de tastzin      het zicht      de zintuigen  

Doe het zo: ¡ het zicht

2 Maak de woordkast af. 

Kies uit:       1 Je gaat naar school.           2 Je slaapt in een hotel.    

     3 Je gaat naar het circus.      4 Je slaapt in je eigen bed.  

Doe het zo: 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bepalen
bitter
dankzij
draaien om
het gerecht
keuren

doodnormaal buitengewoon
heel normaal niet gewoon

de zintuigen

de tastzin de reuk het zicht
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woordenschat | thema 2 | les 6

thema 2

52

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees de zinnen. Is het waar of niet waar?

1 Een gehoorapparaat versterkt het geluid.

 Doe het zo: ¡ waar
2 Als je opschept, vertel je niet graag je verhaal.
3 Oost-Indisch doof zijn betekent dat je doof bent.
4  Als je je concentreert, houd je al je aandacht bij 

één ding.
5 Vertalen is van de ene taal in de andere omzetten.
6  Een diploma is een prijs die je krijgt als je 
 gewonnen hebt.
7  Een doventolk is iemand die gesproken taal vertaalt 
 naar gebarentaal.
8 Sneu betekent dat iets heel leuk is.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het diploma
het gebrek
het gehoorapparaat
opscheppen
reageren
sneu
vertalen
zich concentreren
 doof
 slechthorend
 horend

doof

doventolk de gebarentaal

Oost-Indisch doof zijn
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woordenschat | thema 2 | les 11

4
1

4444444444444444444444444444444444444444443
2

thema 2

60

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke woorden horen bij de afbeeldingen? 

Kies uit:   de loep      de microscoop    

     de lenzen           de bril     

Doe het zo: ¡ de bril
1 2 3 4

2 Is de foto scherp of wazig? Schrijf het juiste woord op.

Doe het zo: ¡ wazig

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

althans
doodsbang
het geintje
griezelen
gruwelijk
onderscheiden
zichtbaar

 scherp wazig
 duidelijk onduidelijk

dingen waarmee je beter kunt zien:

de
microscoop

de
loep

de
lenzen

de
bril
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woordenschat | thema 3 | les 1

thema 3

78

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Kijk goed naar de plaatjes. Welk woord past op 
de lege plek?

Kies uit:   a giert het uit      b glimlachen   
 
       c lachen             d schatert      

1 Sevval gaat naar het circus. Om de clowns moet ze altijd … .

 Doe het zo: ¡ c

2  Er komen twee clowns op. 
Sevval moet meteen … .

3  De ene clown spuit de 
andere nat. Sevval lacht hard 
en vrolijk: ze … .

4  Sevval kan bijna niet op haar 
stoel blijven zitten van het 
lachen: ze … .

2 Maak een woordkast. Schrijf de woorden in de goede rij.

Kies uit:   durf niet te duiken      geen gaatjes      zwemdiploma gehaald     bang voor honden  

Doe het zo:

benauwd opgelucht

durf niet te duiken

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccircu

oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss    mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt   zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd …

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

acuut
hoewel
het geheime wapen
klokslag
organiseren
het valt vies tegen
wandeltocht

 benauwd opgelucht
 angstig niet meer angstig

 het uitgieren
 schateren
 glimlachen
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woordenschat | thema 3 | les 6

thema 3

86

les 6

week 2

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord hoort erbij?

Kies uit:   de achtbaan      bezorgd      de zweefmolen   

    uitgelaten      droevig      de wildwaterbaan    

Doe het zo: ¡ uitgelaten

4

1

3

5

2

6

Pas je wel op?

Jippie!

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

afzetten
de excursie
in de fik staan
inmiddels 

de wildwaterbaan de zweefmolen
 de achtbaan

de stemming

uitgelaten droevig bezorgd

de attractie
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woordenschat | thema 3 | les 11

thema 3

94

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Wat is het goede woord in de zin? Schrijf het op.

1  Als je naar een ander land reist, 
dan moet je eerst de excursie / de grens / 
het tijdperk over. 

 Doe het zo: ¡ de grens
2 Daar is de automaat / de attractie / de douane, 
 dat is een grenspolitie.
3 Die politie moet kijken of alles in orde is, 
 ze doen een controle / snauw / stemming.
4 Ook controleren ze soms je huis / paspoort / geheime wapen.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

diverse
de hoogste tijd
je kijkt je ogen uit
de reisleider
het standbeeld
voldaan

het paspoort

de douane de controle

 doorstappen
 kuieren
 slenteren

de grens
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woordenschat | thema 4 | les 1

Oorlog

Vrede

thema 4

112

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Maak een woordkast bij de foto's. 

Kies uit:    het verleden         fijn         het gevaar     

     het heden      erg naar      de veiligheid  

Doe het zo:

de oorlog de vrede

het verleden

 

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de ellende
de landverrader
in de loop van
de onderduiker
de samenleving
het verzet
de zoveelste

de oorlog de vrede
ruzie tussen landen geen ruzie

 de toekomst
 het heden
 het verleden
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woordenschat | thema 4 | les 6

thema 4

120

les 6

week 2

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord hoort in de zin?

Kies uit:       de verpleger               spelen zich af         

        in geuren en kleuren          de hersens    

     hangen aan zijn lippen      herinneringen  

1 De buurman van mijn oma vertelt een verhaal …

 Doe het zo: ¡ in geuren en kleuren

2 Hij vertelt over zijn … aan de oorlog.
3 Wij …, het is zo spannend!
4 De verhalen … in de tijd dat hij in het leger zat.
5 Dan komt … hem ophalen. Hij zegt:
6 ‘Jongens, … van de meneer werken niet goed meer. 
 Geloof maar niet wat hij zegt.’

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aan iemands lippen hangen
allereerst
de hersens
in geuren en kleuren
het schroot
de verpleger
zich afspelen

vergeetachtig

 voorgoed tijdelijk
 voor altijd niet voor altijd

het geheugen

de herinnering
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woordenschat | thema 4 | les 11

1 Er was eens een klein meisje. 2  Op een dag werd Bruin de 
beer eropuit gestuurd om 
Reinaard de vos te zoeken. 

3  Heel lang geleden, werd het Duitse stadje Hamelen overvallen door een heleboel ratten.

thema 4

128

les 11

week 3

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Wie is een voorouder (v) en wie is het nageslacht (n) 
van Willem-Alexander? Schrijf het op.

Doe het zo: Juliana – v

2  Lees de eerste regels van de verhalen hieronder. Schrijf op wat voor soort verhaal het is. 
Kies uit: sprookje – fabel – legende

Doe het zo: ¡ sprookje

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het archief
hartelijk lachen
historisch
het stenen tijdperk
stilstaan bij iets
de tentoonstelling
de tijdmachine
het voorwerp

de voorouders het nageslacht
vader en moeder kinderen

het sprookje de fabel  de legende

soorten verhalen
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woordenschat | thema 5 | les 1

thema 5

8

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?

Kies uit:   astronaut      ruimteschip      lanceert    

    planeet      het heelal       de ruimtevaart   

1 Osman is ruimtevaarder.
 Hij zegt: ‘Ik ben …’

 Doe het zo: ¡ astronaut
2 Vandaag vertrekt hij naar …, de ruimte waar de sterren en planeten in rondzweven.
3 Osman klimt in het voertuig waarmee hij door de ruimte gaat reizen, zijn …
4 Dan … hij zijn ruimteschip: hij laat zijn raket de lucht in gaan.
5 Algauw ziet hij een bol door de ruimte zweven.
 Hij zegt: ‘Dat is de eerste …’
6 Osman geniet van het reizen door de ruimte.
 Hij zegt: ‘Wat vind ik … toch leuk!’

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

amper
buitenaards
de enkele reis
lanceren
de planeet
de verbeelding

vastberaden weifelend
niet twijfelend twijfelend

de astronaut

het heelalhet ruimteschip

de ruimtevaart
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woordenschat | thema 5 | les 6

thema 5

16

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord hoort bij het nummer?

Kies uit:    het ruimtestation       de aarde   

    de satelliet      het laboratorium   

        de smeerboel           de proef     

Doe het zo: ¡ het ruimtestation

les 6

week 2

2

1

35

4

6

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

een luchtje scheppen
gedeeltelijk
op slag
de smeerboel
de telescoop
het zonnestelsel

het laboratorium

de proefde wetenschapper

het ruimtestation

de aardede satelliet
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woordenschat | thema 5 | les 11

3

5

4

thema 5

24

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Is het gewichtloos, vederlicht, licht, zwaar of loodzwaar?

1  Doe het zo: ¡ zwaar

2

2 Waar of niet waar?

1 Een gedicht heeft altijd een refrein.

 Doe het zo: ¡ niet waar
2 De tekst van een refrein is steeds anders.
3 De tekst van een couplet is steeds hetzelfde.
4 De tekst van een refrein is steeds hetzelfde.
5 De tekst van een couplet is steeds anders.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het couplet
De morgenstond heeft goud in de mond.
luchtig
rasecht
het refrein
de toestand 
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

 spontaan bedachtzaam
 zonder nadenken eerst nadenken, 
 iets doen dan iets doen

 loodzwaar
 vederlicht

 gewichtloos
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de teleurstelling

2

uitgelaten

4

het hoofd laten 
hangen

5

droevig

3

bezorgd

1

thema 6

42

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Kijk naar de afbeeldingen. 
Wat voor soort lichaamstaal zie je?
Is het een gezichtsuitdrukking of een lichaamshouding?
Maak een woordkast.

Doe het zo:

de 
gezichtsuitdrukking 

de 
lichaamshouding

¡ bezorgd

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de bijlage
inspireren
het hoofd laten hangen
de teleurstelling
tenminste
verwijderen
je verwonderen

oeroud piepjong
heel oud heel jong

de lichaamstaal

de 
gezichtsuitdrukking

de 
lichaamshouding
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thema 6

50

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord hoort er niet bij? Schrijf het op.

1 de poëzie / de dichter / de bijlage

 Doe het zo: ¡ de bijlage
2 het potlood / illustreren / de televisie
3 bescheiden / brutaal / rustig
4 de teleurstelling / vertrouwen in jezelf / zelfverzekerd
5 sindsdien / toen / druk
6 de limerick / het sonnet / het verhaal

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bescheiden
daarentegen
iemand straal voorbij lopen
illustreren
lief en leed delen
sindsdien
je tanden bloot lachen

zelfverzekerd onzeker
veel vertrouwen weinig vertrouwen

poëzie

de limerick het sonnet

514110_T6_V5.indd   50 29-05-12   11:34



Taal actief • instapkaarten woordenschat • groep 5 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 18

woordenschat | thema 6 | les 11

thema 6

58

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past het best bij het plaatje?

Kies uit:   excuses aanbieden      het scheldwoord    

       Uit je doppen kijken!            beledigen     

Doe het zo: ¡ Uit je doppen kijken!

2 Hoe reageer jij? Kies uit:   boos      nijdig      furieus      anders  

Doe het bijvoorbeeld zo: ¡ anders
1 De meester of juf zegt iets aardigs tegen je.
2 Je pen is verdwenen uit je laatje.
3 Iemand scheldt je uit.
4 Je computer is gestolen.

Let op, kijk uit 
wat je doet!

Je moet zelf 
uitkijken, dombo!

Wat zeg je? 
Je mag mij niet … Ja, het spijt mij ook.

1 2 3 4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

denderen
Uit je doppen kijken!
hoog oplopen
iets op papier zetten
naarmate
oftewel
zelden

 furieus
 nijdig

 boos

het scheldwoordexcuses aanbieden

beledigen

ruzie
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1 2 3

thema 7

76

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk plaatje is saai? Welk plaatje is oersaai?
Welk plaatje is interessant? Schrijf op.

Doe het zo: ¡ saai

2 Maak het verhaal af.

Kies uit:   burcht      de tijd van hun leven      gespleten      wildernis  

1 Emma en Omar gaan naar een oud kasteel, een oude …

 Doe het zo: ¡ burcht
2 De burcht ligt midden in een gebied waar geen mensen wonen, een echte ...
3 Bij het kasteel staat een boom die door de bliksem geraakt is. Hij is doormidden ... 
4  Emma en Omar vinden het spannend, maar ook vreselijk leuk om in het kasteel te zijn. 

Ze hebben er ...

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de burcht
aan de ene kant / aan de andere kant
overigens
de smaak
splijten
de tijd van je leven hebben
de wildernis

de recensie

het oordeelhet argument

 interessant
 saai

 oersaai
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thema 7

84

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?

Kies uit:     in zeer goede staat         hoogtepunt    

    collectie      kunstvoorwerp      vrijwel  

1 U kijkt nu naar een grote … voorwerpen uit Afrika.

 Doe het zo: ¡ collectie
2 Dit masker is het … van deze verzameling.
3 Zoals u ziet is het …
4 Dit … heeft zeer veel waarde.
5 Het is … onbetaalbaar.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de collectie
grote ogen opzetten
het hoogtepunt
in zeer goede staat
het kunstvoorwerp
tragisch
vrijwel

het informatiemateriaal

de catalogus de folder

de kwaliteit de kwantiteit
hoe iets is  hoeveel er van iets is
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1 De Staalmeesters. 2 De Aardappeleters.

thema 7

92

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a Bekijk de schilderijen en lees de zinnen.
Is het een overeenkomst of een verschil?
Schrijf het goede woord op.

1 Het zijn beide schilderijen. Dat is een …

 Doe het zo: ¡ overeenkomst
2 Schilderij 1 is van Rembrandt, schilderij 2 is van Vincent van Gogh. Dat is een …
3 Op beide schilderijen zijn mensen te zien. Dat is een …
4 Op schilderij 1 zijn zes mensen te zien, op schilderij 2 zijn vijf mensen te zien. Dat is een …
5 Op beide schilderijen is een tafel te zien. Dat is een …
6 Op tafel 1 ligt een boek, op tafel 2 staat eten. Dat is een …

b Wat voor beeldende kunst is het?

Kies uit:   filmkunst      schilderkunst      beeldhouwkunst  

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de architect
bankroet
een drukte van belang
enigszins
met uitzondering van
de schulden
de schutter
de wacht houden

de beeldende kunst

de schilderkunst de beeldhouwkunst

de overeenkomst het verschil
hetzelfde anders 
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thema 8

110

les 1

week 1

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?

Kies uit:    bloed afnemen       deskundig      legen    

     kom aan toe      verschonen      wringen  

Doe het zo: ¡ kom ... aan toe

Hoi, ik ben Lia. Ik ben verpleegkundige. Ik moet een 
boel doen op een dag. Ik werk flink door. Anders 
1 ... ik niet overal ... Eerst ga ik bij iemand 2 ...  
Daarvoor moet je wel 3 ... zijn, anders doet het 
pijn. Daarna moet ik vijf bedden 4 ...  En ik moet 
ook nog vier po’s 5 .... ’s Avonds heb ik wel zere 
voeten. Dat komt, omdat mijn schoenen 6 ...

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bloed afnemen
deskundig
ergens aan toekomen
legen
verschonen
wringen

mensen die in een ziekenhuis werken

de verpleegkundige de fysiotherapeut
de chirurg

mensen die met dieren werken

de dierenarts de geitenfokker
de imker
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thema 8

118

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?

Kies uit:   vaardigheid      blinkt uit in      baan   

    getuigschrift      winst      kennis  

Doe het zo: ¡ baan

Zoekt u een nieuwe 1 … ?
Lees dan of dit iets voor u is.

Gezocht: dierenvriend
U 2 … het omgaan met mensen en dieren.
Uw 3 … van katten, honden en konijnen is heel groot.
En u hebt een grote 4 … in het rekenen met geld.
U moet een 5 … hebben van uw vorige baas.
Ten slotte verwachten we van u dat u veel 6 … maakt 
voor onze winkel.

Kunt u dit allemaal?
Schrijf ons dan een brief!

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

behalen
ergens in uitblinken
de fopwinkel
jong geleerd, oud gedaan
het niespoeder
ontploffen
de winst

de vaardigheid de kennis
wat je goed kunt wat je goed weet

het getuigschriftde opleiding

de baan 
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thema 8

126

week 3

les 11 Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Met welk tekenmateriaal zijn de stripfiguren getekend?

Kies uit:    de fineliner        het waskrijt    

    het potlood      de houtskool  

Doe het zo: ¡ het potlood

1 2 3 4

2  Maak van deze woorden een woordkast:

  de professional      voor je plezier       de tuinman    

  voor je beroep      de amateur      mama in de tuin   

Doe het zo: de professional 
 voor je plezier

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de aanleg
dat is niet mijn ding
de diskjockey
schoenmaker, blijf bij je leest
de sluiswachter
de striptekenaar

de professional de amateur
voor je beroep voor je plezier

het tekenmateriaal

het waskrijt  de fineliner
 de houtskool
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