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thema week 1

les 2 Eerst proberen
Maak een zin.
Kies uit elke woordsoort een woord.
Eén woord van de zin staat er al.

zelfstandig naamwoord: meisje, bakker, mevrouw
werkwoord: bakt, koopt, ruilt
lidwoord: de, het, een
bijvoeglijk naamwoord: dikke, boze, kleine

1 bakker
 Doe het zo: ¡ De dikke bakker bakt.
2 koopt
3 boze

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Waar past het gekleurde woord?
Schrijf de zin op.

1 De nieuwe euro. (werkwoord: glimt)
 Doe het zo: ¡ De nieuwe euro glimt.
2 Het meisje kijkt. (bijvoeglijk naamwoord: jarige)
3 Mooie oorbellen glinsteren. (lidwoord: de)
4 Het slimme kiest. (zelfstandig naamwoord: meisje)
5 De volle spaarpot. (werkwoord: rammelt)
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Dit ga je leren
Je leert hoe je zinnen maakt met woordsoorten.

Dit moet je weten
In bijna alle zinnen staan een werkwoord 
en een zelfstandig naamwoord of een 
groepje woorden.

lidwoord         zelfstandig naamwoord

De vrolijke meisjes snoepen. 

bijvoeglijk naamwoord
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les Eerst proberen
Zet de woorden in alfabetische volgorde.

1 krom – klein – kopen
 Doe het zo: ¡ klein, kopen, krom
2 muur – markt – meid
3 knecht – kasteel – kraan

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Zet de namen in alfabetische volgorde.
Doe het zo: ¡ Adri, Babet, Doortje

 

114

abcd

Doortje, Babet, Adri

1
efgh

Hassan, Eefje, Fleur

2
ijklmn

Koen, Najima, Marjo

3

opqrst

Steven, Rania, Ollie

4
uvwxyz

Udo, Willem, Vera

5
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Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden in alfabetische volgorde zet.

Dit moet je weten
Je kijkt naar de eerste letter.
Zijn de beginletters hetzelfde? Kijk dan naar de 
tweede letter.

mand – mens – mist – munt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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thema week 2

les Eerst proberen
Zoek de eigennaam en schrijf deze op
met een hoofdletter.

1 Vandaag wil hanna een nieuwe bezem.
 Doe het zo: ¡ Hanna
2 De knecht heet jan.
3 De kraam is van mette.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Schrijf de woorden goed op.
Alleen een eigennaam schrijf je 
met een hoofdletter!
Doe het zo: ¡ Bles

4 kasteel karelhof

2 karel

1 bles

3 paard

5 ridder
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Dit ga je leren
Je leert wat een eigennaam is.
Je leert hoe je een eigennaam schrijft.

Dit moet je weten
De naam van een mens zegt hoe hij of zij heet.
Een dier of een ding geef je soms ook een eigen naam.
Een eigennaam schrijf je met een hoofdletter.

De bezem is voor Griet.
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les Eerst proberen
Schrijf elk zelfstandig naamwoord op.

1 Elk jaar is de meimarkt.
 Doe het zo: ¡ jaar, meimarkt
2 De vrouw heeft een goed humeur.
3 De keukenmeid valt flauw van de warmte.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Wat zijn de zelfstandige naamwoorden in de zin?
Tip: je kunt er een lidwoord voor zetten.

Doe het zo: ¡ b

2w 2222222222wwwwwwww1
De keukenmeid wil een nieuwe bezem.
a wil, een
b keukenmeid, bezem
c nieuwe, bezem

2w 2222222222wwwwwwww2
In zijn broekzak zit een munt.
a zijn, munt
b in, zit
c broekzak, munt

2w 2222222222wwwwwwww3
Een man klopt op de deur.
a man, deur
b klopt, op
c een, de

2w 2222222222wwwwwwww4
Het meisje pakt een doos uit de kast.
a het, een, de
b pakt, doos, uit
c meisje, doos, kast

2w 2222222222wwwwwwww5
De keukenmeid heeft veel pijn.
a heeft, been
b keukenmeid, pijn
c de, een
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Dit ga je leren
Je leert nog meer zelfstandige 
naamwoorden herkennen.

Dit moet je weten
Een zelfstandig naamwoord is een woord 
voor een mens, dier of een ding. 
Een ding kun je niet altijd zien, horen, 
voelen, ruiken of proeven. 

Ik koop een bezem.
Hij vertelt een verhaal. 
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