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Thema 8 Toets taalbeschouwing:  
Spel gespo(r)t

Kan ik dit al?
	■ De persoonsvorm aanpassen aan het onderwerp en de tijd van de zin.
	■ De persoonsvorm in de verleden tijd correct vormen bij werkwoorden met 

of zonder klankverandering.
	■ Een zin met daarin een persoonsvorm en een extra werkwoord correct vormen.
	■ De onderdelen van een interview aanduiden.
	■ Open vragen formuleren.
	■ De verschillende woordsoorten (lw, bn, zn en ww) herkennen en benoemen.
	■ Synoniemen herkennen, benoemen en gebruiken.
	■ Homoniemen herkennen en gebruiken.

Opdracht 1 Vroeger en nu 
  /5

	■ Kijk naar de foto.
	■ Maak zinnen zoals gevraagd. meerdere antwoorden mogelijk, bv.

onderwerp: Jef / infinitief: gooien / t.t.

 

 

onderwerp: Ik / infinitief: gooien / t.t. + extra werkwoord

 

 

onderwerp: eerste persoon enk. / infinitief: klimmen / t.t.

 

 

onderwerp: derde persoon enk. / infinitief: klimmen / v.t.

 

 

onderwerp: tweede persoon mv. / infinitief: klimmen /
t.t. + extra werkwoord

 

 

Jef gooit de bal.

Ik ga de bal gooien.

Ik klim op de klimmuur.

Ginte klom op de klimmuur.

Jullie mogen op de klimmuur klimmen.

 /40
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Opdracht 2 Een interview 
  /10

	■ Lees het interview.
	■ Noteer de gebruikte onderdelen in de kaders.

Kies woorden uit het kader.

antwoord – inleiding – bron – titel – vraag – slot – midden – schrijver

 Ik schrijf graag op de trein

Billie Bieb is vandaag reporter op de boekenbeurs. Ze komt Kolet Janssen tegen. Kolet schrijft boeken 
voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen schrijft ze verhalen over avonturen rond vreemde 
verschijnselen, spannende gezinstoestanden of angstaanjagend grappige thema’s. 

BILLIE  Hallo Kolet Janssen, mag ik je een paar vragen stellen? 
KOLET  Natuurlijk, Billie! Wat wil je graag weten? Ik zal eerlijk antwoorden op al je vragen. 

BILLIE  Een verhaal schrijven, hoe doe je dat eigenlijk? Waar haal je de inspiratie vandaan?
KOLET   Overal! Alles wat je ziet, hoort of meemaakt kan je een idee voor een verhaal opleveren. 

Zo heb ik ooit een afgeknipte haarvlecht gevonden op mijn stoep en dat werd mijn boek ... 
‘De vlecht’. Mijn Irakese buurvrouw vertelde over haar land en waarom ze daar weg wilde, 
en zo kon ik ‘De maan is overal’ schrijven. Onze pleegkinderen waren de aanleiding voor 
‘Sammy krijgt pleegouders’.

BILLIE  Wat zijn pleegkinderen? En heb je ook gewone kinderen?
KOLET   Pleegkinderen zijn kinderen die een tijdje niet bij hun mama en papa kunnen wonen. 

Daarom krijgen ze dan pleegouders, tot ze weer terug kunnen. Wij hebben drie pleegkinderen 
en drie ‘gewone’ kinderen. Maar die zijn nu allemaal volwassen. Ik heb zelfs al een kleinzoon!

BILLIE  Was het dan niet veel te druk om te schrijven, met al die kinderen?
KOLET   Ik schrijf graag met andere mensen om me heen. Zo kan ik heel goed verhalen schrijven 

op de trein. Er zitten daar altijd rare of grappige mensen. En als je uit het raam kijkt, zie je 
telkens iets anders. Daar krijg ik keiveel goede ideeën van.

BILLIE  Hield jij vroeger ook al van boeken?
KOLET   Ja, ik vind lezen superspannend. Je gaat altijd een beetje op reis in het hoofd van iemand 

anders. En ik lees nog altijd heel graag ...

BILLIE  Het was erg aangenaam om met jou te kunnen spreken. Bedankt voor de tijd die je vrijmaakte.
 Veel succes met je volgende boek! 

KOLET  Met plezier gedaan!

journalist, Billie Bieb 

 bron: De Taalkanjers 4de leerjaar, Technisch lezen
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1  titel 5  midden

4  antwoord 8  bron

2  inleiding 6  slot

3  vraag 7  schrijver

	■ Noteer nog twee boeiende, open vragen die jij aan Kolet Janssen zou willen stellen.
eigen antwoord, bv.

•  

  

•  

  

Opdracht 3 Woordsoorten herkennen 
  /5

	■ Lees deze opmerkelijke records.
	■ Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden? Noteer.

zelfstandig naamwoord = zn   bijvoeglijk naamwoord = bn 
lidwoord = lw  werkwoord = ww

1 De Duitse Dunja Kuhn kon 59 hoelahoepen laten ronddraaien op verschillende lichaamsdelen.

  

2 Rachael Grylls en haar trouwe viervoeter Jessica wipten gedurende een minuut samen 59 keer 

  

 over het koord bij het touwtjespringen.

3 Gedurende 93 seconden hield de Brit Ash Randall een voetbal in de lucht met zijn voeten. 

  
 
 Dat klinkt niet zo lang, als je niet weet dat hij op een bewegende auto lag.

  

4 De 13-jarige Jordan Romero uit Californië werd meteen het coolste kind op school toen hij als 

  

 jongste persoon ooit de Mount Everest beklom.

  

Wat vind je niet leuk aan schrijven?

Hoe vind je een goede titel voor een boek?

 ww zn

 bn   zn

 lw

 bn

 lw bn zn

 ww
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Opdracht 4 Woordsoorten gebruiken 
 /4

■ Noteer bij elke foto een passende zin.
■ Gebruik in elke zin minstens een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord.
■ Vervoeg het werkwoord in de passende tijd: t.t. of v.t. eigen antwoord, bv.

t.t.: 

v.t.: 

Opdracht 5 Synoniemen en homoniemen 
 /10

■ Lees de woorden in het kader.
■ Vind je twee synoniemen? Noteer ze in de eerste kolom.
■ Noteer de homoniemen in de tweede kolom.

blik – lieveling – gooi – boer – zwaarte – vrachtwagen – weg – favoriet –
 bezorgen – werp – truck – bank – leveren – gewicht – graaf

synoniemen homoniemen

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

Mijn tante probeert vandaag met haar

nieuwe polsstok over de vier meter te springen.

De getrainde renner liep de marathon uit.

vrachtwagen truck

favoriet lieveling

bezorgen leveren

zwaarte gewicht

gooi werp

boer

blik

graaf

weg

bank
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Opdracht 6 Synoniemen gebruiken 
 /2

■ Bedenk een zin met een synoniem uit opdracht 5. Schrijf op.
■ Noteer nu een tweede zin waarin je dat synoniem vervangt door het andere woord.

• 

• 

Opdracht 7 Homoniemen gebruiken 
 /4

■ Bekijk beide foto’s.     eigen antwoord, bv.
■ Het homoniem is gegeven. 
■ Noteer een zin bij elke foto waarin de betekenis van het homoniem duidelijk wordt.

1 2

Homoniem bij de foto’s: toets

Zin bij foto 1: 

Zin bij foto 2: 

1 2

Homoniem bij de foto’s: trap

Zin bij foto 1: 

Zin bij foto 2: 

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Ik gooi de bal in het net.

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Ik werp de bal in het net.

 2

Op welke toets moet ik klikken om een @ te typen?

Ik vond de toets van taalbeschouwing niet moeilijk, want ik heb goed geleerd.

 2

Hij geeft een harde trap tegen de bal.

De renners lopen de trap op.
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Records aanvullen

■ Vul de recordpogingen aan met de gevraagde woordsoort.
■ Let op de tijd. meerdere antwoorden mogelijk, bv.

1  De 62-jarige Amerikaan Ahrita Furman (ww/v.t.)  al 

630 wereldrecords, van gekke tot ronduit (bn)  stunts.

2  Ahrita Furman kan jongleren en (ww/t.t.)  tegelijk.

3  Furman (ww/v.t.)  op een (bn)  fiets 

2,9 kilometer onder water.

4  Furman (ww/t.t.)  meer dan 11 kilometer met een 

(zn)   op zijn vinger.

5  In 2004 duwde Furman een (zn)  1,6 km voort met zijn 

(zn)   en dat in amper 24 minuten en 36 seconden.

■ Vul de recordpoging aan met synoniemen.

1 Furman  bijna vijf kilometer met een tijger aan zijn zijde.

2 Furman  bijna vijf kilometer met een tijger aan zijn zijde. 

■ Vul de zinnen aan met homoniemen.

1  Het jongleren tussen haaien mislukte, omdat een haai een  uit zijn 

handen duwde.

2 Elk jaar organiseert hij een  voor zijn fans.

U

verbrak

gevaarlijke

zwemmen

fi etste oude

wandelt

knikker

appelsien

neus

liep

rende

bal

bal

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Juf/Meester vindt


