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LESWEEK 3 
Aanpak 3 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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werkboek – buiten spelen
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Het boek Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist is geschreven door Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist is geschreven door Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist
Tosca Menten. Ken je boeken van haar? Kruis aan.

Nee. Ja, ik ken:  Dummie de mummie
     Juffrouw Pots
     Siem Subliem   

Lees de tekst. 

Dirkje woont bij zijn nare oom Griep en tante Fop. Op een dag gaat hij met 
zijn oom op de tractor naar de brandnetelvelden.

Naar de brandnetels
Vol ontzag klom Dirkje op het zwarte bankje. Oom Griep draaide een 
sleutel om en startte. Het geknetter van de tractor klonk als een vrolijk 
liedje en toen ze het erf af reden, was Dirkje zo trots als een aap. Vol 
verwachting hobbelde hij naast zijn oom Griep naar de groene velden.
‘Wat gaan we vandaag allemaal precies doen, oom Griep?’ riep hij 
boven de motor uit.
‘Brandnetels trekken, brandnetels sorteren en brandnetels inpakken,’ 
zei oom Griep. ‘Honderd kisten vol. En dan breng ik ze weg.’
‘Waar brengt u ze dan heen, oom Griep?’
‘Naar de wijde wereld,’ zei oom Griep.
‘En wat gebeurt er dan met ze in de wijde wereld, oom Griep?’
‘Ze worden vermalen, verpulverd en gekookt.’
‘En dan, oom Griep? Wat gebeurt er na het malen en verpulveren en het koken?
‘Dan worden ze gebruikt.’
‘Waarvoor worden ze dan gebruikt, oom Griep?
Oom Griep keek nijdig opzij. ‘Nergens voor. Stop met die vragen,’ zei hij.
‘Maar ik ben nu brandnetelspecialist. Ik wil het heel graag weten. Als ik het weet, 
werk ik vast nog harder!’
‘Goed dan. Ik zal het je één keer vertellen, snotkop,’ zei oom Griep nors. ‘Brandnetels 
zijn de belangrijkste planten op de wereld. Onder die prikharen zitten kostbare 
vezels, sappen en vitamines. Die zijn voor thee, pillen, sla, kaas, soep, shampoo, verf 
en kleren. Alle mensen op de hele, wijde wereld kunnen niet zonder mijn 
brandnetels. Het is het groene goud. En nou geen vragen meer.’

1

2

Wat ga ik leren?
• mijn stem gebruiken om de tekst boeiender te maken. tip 9
Ik pas dit toe op de tekst uit Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist.
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terugkijken

ik begrijp & ik vind

Hoe zou jij de eerste grijze zin laten klinken? Kruis aan.
gewoon bang enthousiast 

En de tweede grijze zin? Kruis aan.
gewoon boos vrolijk 

 Lees om de beurt de grijze zinnen vloeiend voor.

 Lees nu de hele tekst met je maatje.
Lees om de beurt een stukje aan elkaar voor.
Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.
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Kruis aan.
Ik kan de tekst met mijn stem boeiend laten klinken.

55

Welke zinnen kloppen? Kruis drie zinnen aan.
Dirkje gaat met oom Griep met de tractor op weg.
Dirkje is zo trots als een aap dat hij mee mag rijden.
Dirkje stelt geen vragen over brandnetels.
Oom Griep heeft zin om van alles over brandnetels te vertellen.
Oom Griep antwoordt steeds kort op de vragen van Dirkje.

De brandnetels worden gemalen, fijngestampt en daarna gekookt. Welk woord 
uit de tekst betekent fijnstampen? 

Zou jij het leuk vinden om met oom Griep op de tractor te rijden?       ja / nee
Waarom wel? Waarom niet? 
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68, tip 9

×
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vloeiend & vlot

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.
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