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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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‘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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zandloper

aan de slag
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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.

3

Wat ga ik leren?
• verschillende stemmen gebruiken bij het voorlezen. tip 10
Ik pas dit toe op de tekst Schommelen.

Markeer in elk woord de letters e die klinken als /u/. 

oppeuzelen verwisselen optrommelen bewonderen

 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. 
Markeer het woord tot waar je komt met de markeerstift.

contact zebrapad seconde juni
wanhopig gloeilampje vuurspuwen wreken
thermostaat raadselachtig stormschade vioolspel
enkele grandioos autootje verwonderlijk
tuinhandschoenen heropenen onverstandig computerspel
watervalletje libel eindcijfer oudere
aflevering hartverscheurend programma omvergooien
vernieuwing precies verwijderd reactie
ongeduldig ontsteken waddeneiland brigade
lekkere mailen onverschillig inbegrepen

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

Markeer het woord tot waar je nu komt.

1

2

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering
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terugkijken

E4 | LES 5

ik begrijp & ik vind

69, tip 10

Lees de tekst Schommelen.   12-13

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

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.

4

Kruis aan.
Ik kan verschillende stemmen gebruiken als ik voorlees.

Kruis aan.
Het vloeiend lezen van de tekst Schommelen vind ik:

nog lastig al best goed gaan goed gaan

5

Zet deze zinnen in de goede volgorde.
Schrijf achter de zinnen 1, 2, 3, 4 of 5.

Papa zwiert op de schommel. 
Papa neemt rustig nog een koekje. 
De banden worden verwisseld. 
De meiden willen naar de werkplaats. 
Papa hangt de oude band met een touw op. 

De zusjes van Sam zijn op dezelfde dag geboren. Kruis aan.
Het is:  een tweeling een drieling een vierling

Lot stelt voor: ‘We loten gewoon wie mag beginnen.’
Ze loten om iemand aan te wijzen. Vind jij dat een goed idee? Schrijf op.

6

7
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vloeiend & vlot

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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