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LESWEEK 3 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 12

Groep 4

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Uit varen

‘Pak jij de peddels, dan slepen Jordi en ik het 
rubberbootje naar het water,’ zegt Kim bazig.
Ik zucht. Toch doe ik wat Kim zegt; hij is mijn grote 
broer.
Het is snikheet en we willen het meer op.
‘Poe, dat ding is nog best zwaar,’ hijgt Jordi. Samen 
met Kim sleurt hij het rubberbootje het water in.
Ik leg de roeispanen op de bodem van de boot.
Dan stappen we zelf voorzichtig in.
‘Je moet de boot wel goed tegenhouden,’ zeg ik tegen 
Kim.
Want ik weet best dat de jongens me de hele middag 
voor de gek houden als ik er nu naast stap.
Om de beurt roeien we een stuk. Het gaat lekker.
‘Kijk! Wat een gave bubbels!’ roept Jordi opeens. 
‘Het lijkt zo net of we een motorboot zijn.’
Hij heeft gelijk. Achter de boot is een mooi 
bubbeltjesspoor te zien.
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LES 11 – 12

‘Wat zou het zijn? De belletjes van een vis?’ vraag ik.
‘O, ja! Dat zou zomaar kunnen!’ brult Jordi blij.
Samen met Kim hangt hij over de achterkant van het 
rubberbootje om het goed te onderzoeken.
Het scheelt niks of ze liggen in het water.
Hee, wat is dat? De boot hangt opeens raar slap aan 
de achterkant.
Jordi merkt het niet eens. Die is te druk bezig met zijn 
onderzoek.
‘O, o,’ zegt Kim zacht.
‘Wat is er?’ vraagt Jordi.
‘Ik denk dat ik weet waar die waterbubbels vandaan 
komen,’ zegt Kim.
‘Heb jij de vis gezien?’ Jordi snapt het niet. Hij lette zo 
goed op.
‘Nee slimpie, er is een lek! Onze boot loopt leeg.
Roeien! Zo hard als je kunt.’

Als we op het strandje staan na te hijgen, zegt Jordi 
met een lach:
‘Waren we toch mooi bijna de eerste onderzeeboot in 
dit meertje.’ 
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23E4 samenstellingen

De zanger stond midden op het podium, in het licht van een schijnwerper.
Laat de kraan niet te lang lopen, anders zal het bad overstromen.
Ze zijn aan het onderzoeken hoe het gebouw in heeft kunnen storten.
De nieuwe auto werd met een goederentrein naar Nederland gebracht.
Ons elftal won met voetbal de gouden beker bij het bekertoernooi.

| huisdier
| bloempot

| kerstboom
| schijnwerper
| muzieknoot

| kinderkamer
| tenniswedstrijd
| waterdruppel
| overstromen
| onderzoeken

goederentrein
ziekenhuisbed
stofzuigerslang
zonsondergang
tuinhandschoenen

nieuwjaarsfeestje
schroevendraaier
bekertoernooi
schoolwoordenboek
vakantiehuis

22E4 samenstellingen

sleutelhanger
regenbogen
samenwerken

onderzeeboot
boodschappentas
weekkalender

leeuwentemmer
verkeersdrempel
opendraaien

Soms is een woord gemaakt van twee woorden.
Dat is een samenstelling.
Zeg je de twee woorden goed na elkaar, 
dan zeg je ook de samenstelling goed.
sleutel + sleutel + sleutel hanger = hanger = hanger sleutelhanger

voetbal



25E4 onderhoud

sneeuwen
beetje
vlooienband
schuren
mopperen
ochtend
wolk
soepkom
takken
winkeltje

trein
bril
ontbijt
geschenk
zink
stromen
zwerm
misschien
bliksem
koud

slaapkamer
splinternieuw
flat
siroop
theezakje

• opendraaien
jongetje
reddingsboei
ketting

• vakantiehuis

verbouwen

• samenwerken
scheur
kleurkrijtje
tehuis
ondiep

• zonsondergang
strompelen
verhalen
dreigend
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Vakantiehuis in de bergen

In de kerstvakantie ging ik met de trein naar Frankrijk.
Mijn oom heeft daar een vakantiehuis, in de bergen.
In de trein keek ik steeds naar buiten. Ik zag wel twee 
regenbogen en daarna nog een zonsondergang!
De treinbestuurder had natuurlijk het mooiste uitzicht!
Laat in de avond kwamen we aan bij het vakantiehuis.
Mijn oom noemt het zijn ‘winterverblijf’. Ik vond het leuk winterverblijf’. Ik vond het leuk winterverblijf’
om daar te zijn, want ik hou van wintersport. Maar het 
leukst vond ik het nieuwjaarsfeestje met oliebollen en 
vuurwerk. Mijn oom stak twee vuurpijlen af. PIEW PIEW!



68E4 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

Laat bij het hardop lezen horen welke woorden belangrijk zijn.Laat bij het hardop lezen horen welke woorden belangrijk zijn.
Geef die woorden nadruk: druk daar met je stem op.
Dan begrijpt de luisteraar de tekst het beste.

Een mop lees je anders voor dan een verhaal of een weettekst.Een mop lees je anders voor dan een verhaal of een weettekst.
Maak een spannende tekst met je stem écht spannend.
Praat zachter of juist harder, l a n g z a m e r of juist sneller.

Een worm is een heel ander dier dan een rupsrups.

Ze hadden zich goed verstopt.
Maar oei! … Wat was oei! … Wat was oei! dát voor geluid?dát voor geluid?dát

Geef belangrijke woorden nadruk.

Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.




