
(E deel – pakket B)

LESWEEK 2 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 6

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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Bang in het bos
Tanneke Wigersma
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‘Pap, wanneer gaan we nou naar de werkplaats?’ vraagt 
Mina.
‘Ja pap, straks komen we te laat,’ moppert haar zusje Kees.
‘Doe eens rustig, meiden,’ zegt papa. ‘Ik mag mijn koekje 
toch nog wel oppeuzelen?’
‘Dat kan ook in de auto!’ roepen Wieke en Lot beslist.
Ze moeten de banden van de auto laten verwisselen. 
Eén van de oude banden nemen ze weer mee naar huis. 
Daarvan gaat papa een schommel maken. Die komt in de 
boom bij de flat.
Nu is de vierling door de hal aan het huppelen. 
De zusjes zijn dol op schommelen. 
En schommelen in een autoband is helemaal 
stoer. Ze zijn klaar om te gaan. 
Al lang! Maar papa staat zo te treuzelen …
Nu stopt hij zelfs nog een koekje in zijn mond.
Dat meen je niet!
Dan loopt hij toch naar de deur. 
Met zijn mond vol koek.
‘Waar blijven jullie nou?’ plaagt papa.

Schommelen
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Het verwisselen van de banden gaat lekker vlot.
De vierling mag zelf de band kiezen die weer mee naar huis 
gaat.
Wat is dat ding zwaar, zeg! Samen tillen ze de band in de auto.
De hele terugweg praten de kinderen over de schommel.
‘Ik ga als eerste schommelen,’ zegt Kees. ‘Want ik help met 
ophangen.’
‘Dat dacht je,’ zegt Mina. ‘Ik ben de oudste. Ik mag eerst.’
‘We loten gewoon wie mag beginnen,’ vindt Lot. ‘We kunnen de 
hele buurt optrommelen. Dat wordt leuk!’
Wieke lacht. ‘Weet je het zeker? Dan komen we nooit aan de 
beurt!’

‘Ziezo, die zit,’ zegt papa.
De oude autoband hangt met een stevig touw aan een dikke tak 
van de boom.
Met zijn allen bewonderen ze de nieuwe schommel.
Opeens klimt papa op de autoband. Hij begint te zwieren.
De vierling kijkt hem verbaasd aan.
Papa lacht. ‘Even oefenen’, zegt hij. ‘Ik moet toch kijken of alles 
wel sterk genoeg is!’
De vierling zucht. Dat is ook wat … 
Nu is hij de eerste die mag schommelen!

LES 5 – 6
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werkboek – buiten spelen
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Dit werkboek
is van
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aan de slag
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Lees de woorden.
Welk stukje staat achteraan?

worstelen 
veranderen 

bewonderen 
verwisselen 

aanmodderen 

dribbelen 
veroveren 

verminderen 
glibberen 

inwikkelen 

Lees de woorden goed en vlot.

Lees de zinnen en stel steeds de vraag: Wat?
Een groepje van drie woorden geeft daar antwoord op. 
Markeer deze woorden met de markeerstift.

a Papa laat de vier autobanden verwisselen.
b Hij wil eerst een lekker koekje oppeuzelen.
c Samen binden ze een stevig touw aan de boom vast. d 
Iedereen bewondert de nieuwe schommel.

 Lees de zinnen nu vloeiend voor.

De zinnen uit het eerste rijtje komen uit de tekst 
Schommelen. Wie zegt wat? Maak een keuze.

‘Pap, wanneer gaan we nou?’ 

 ‘Ja, pap, straks komen we te laat.’

'Ik mag mijn koekje toch nog wel 
oppeuzelen? 

 Lees om de beurt de zinnen van het eerste rijtje vloeiend voor.
Gebruik verschillende stemmen voor papa en de meisjes.

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met een stomme e.
• verschillende stemmen gebruiken bij het voorlezen. tip 10
Ik pas dit toe op de tekst Schommelen.

~elen ~eren ~elen ~eren

D.Lous
Markering
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E4 | LES 6

terugkijken

zandloper
 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. 

Markeer het woord tot waar je komt met de markeerstift.

begrijpen triangel sneeuwbui naschilderen
gepast toernooi benaderen dadelijk
uitrekenen theeservies nauwelijks prikkeldraad
cijfer toevallig gebaren allerlaatste
trouwdatum bloembladeren plonzend trainer
zinnetje onverwacht gietijzeren verliefd
politie razend betrappen spijkeren
afluisteren bruut roomboter thuishoren
jammeren oppeuzelen aanstellerig jachtluipaard
rolgordijn literpak violet wringen

Oefen de rijtjes nu een paar keer.
 Lees dan weer goed en vlot met de zandloper. 

Markeer het woord tot waar je nu komt.

6

Lees de tekst Schommelen.   12-13

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat vloeiend voor aan je maatje.

4

nooit soms vaak altijd

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.

Wat klopt voor jou?
Kruis aan. 
Ik herken woorden met een stomme e.
Ik kan woorden met een stomme e goed lezen.

Markeer het cijfer wat klopt voor jou.
Voor het vloeiend lezen geef ik mezelf een:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

10-13

69, tip 10
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vloeiend & vlot



11E4 woorden met een stomme e

Voordat je het spel kunt spelen, moet je de kaartjes husselen.
Tijdens de sportdag mochten we elkaar bekogelen met natte sponzen.
Ik zal al mijn vriendjes optrommelen om ons te komen helpen.
De muis is een lekker stukje kaas aan het oppeuzelen.
Deze sommen snap ik echt niet. Ik ben maar wat aan het aanmodderen.

| duiken
| druppel

| tube
| kamer
| zwakste

| husselen
| kwispelen
| dwarrelen
| gisteren
| glibberen

bekogelen
behandelen
beschilderen
veroveren
veranderen

uitschakelen
omsingelen
optrommelen
oppeuzelen
aanmodderen

E4 woorden met een stomme e 10

borstelen
bungelen
fladderen

verwisselen
verbeteren
bewonderen

afhandelen
opkrabbelen
uitrekenen

Soms zie je in een woord een e, maar zeg je /u/.
Dat is een stomme e.
Het stukje met die e krijgt geen nadruk.
Eindigt een woord op ~elen, ~eren of ~enen?
Vaak zijn beide letters e een stomme e.
Je zegt dan: /ulun/, /urun/, /unun/. sleutel



13E4 onderhoud

baby
buren
hardst
benieuwd
terwijl
verbouw
minuut
theekop
sluw
wagentje

wandelen
onjuist
strooien
kers
streep
praten
kookles
fietsend
wegens
spel

adem
lelijk

• dwarrelen
melkfles
bestrijden
flat

• uitrekenen
idee
bespelen
wring

ontbreek
bodempje
zenuw

• oppeuzelen
kleur
regenen
zwaailicht
liefste
schrijvend

• aanmodderen

12E4 woorden met een stomme e

Schoolkamp in de bossen

Wij, Suad en Fedde, waren op schoolkamp met groep 4.
Gisteren kwamen we weer terug. Het was SUPER!
De eerste dag deden we een leuk spel: spons gooien. Met 
natte sponsen mochten we de meester bekogelen. Hij was 
kliedernat! Daarna gingen we onze broodjes oppeuzelen.
In het bos deden we een spannend spel. Er zat een boef 
verstopt. We stonden ieder bij een boom en moesten van 
plaats wisselen, steeds dichterbij. Zo konden we de boef 
omsingelen!
De tweede dag gingen we naar een natuurbad. Dat was 
glibberen in de modder … en het water was ijskoud!



69E4 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

Zie je in een tekst gesprekken staan?
Gebruik dan verschillende stemmen.
Soms kun je de tekst voorlezen als een toneelstuk.
Je leest wat de sprekers zeggen.
Dan snap je meestal ook wat ze daarbij denken.
Leuk om te laten horen en om naar te luisteren!

Sem: ‘Mag ik met Hans naar het dorp fietsen?’
Mam: ‘Nee! Dan moet je de grote weg oversteken!’
Sem: ‘Dat kan ik best! We zullen goed uitkijken.’
Mam: ‘Het gebeurt niet. Het ís nee en het blíjft nee!’

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.
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