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Groep 5

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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De ontdekkingsreis

1620. Aan boord van De Witte Duyf, het schip van kapitein Eis …1620. Aan boord van De Witte Duyf, het schip van kapitein Eis …1620. Aan boord van De Witte Duyf, het schip van kapitein Eis …

Jakob stopte even met schrobben. Wat was het warm! Er zou vanavond Jakob stopte even met schrobben. Wat was het warm! Er zou vanavond Jakob stopte even met schrobben. Wat was het warm! Er zou vanavond 
wel weer onweer komen. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd, wel weer onweer komen. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd, wel weer onweer komen. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd, 
leunde op zijn bezem en tuurde over de zee. Nog steeds geen land in leunde op zijn bezem en tuurde over de zee. Nog steeds geen land in leunde op zijn bezem en tuurde over de zee. Nog steeds geen land in 
zicht. De zee leek oneindig groot. Hoe lang waren ze nu al onderweg? zicht. De zee leek oneindig groot. Hoe lang waren ze nu al onderweg? zicht. De zee leek oneindig groot. Hoe lang waren ze nu al onderweg? 
Vijf maanden? Of al zes? De gedachte aan Nederland was een vage Vijf maanden? Of al zes? De gedachte aan Nederland was een vage Vijf maanden? Of al zes? De gedachte aan Nederland was een vage 
herinnering. Aan wal hadden de matrozen de mooiste verhalen verteld. herinnering. Aan wal hadden de matrozen de mooiste verhalen verteld. herinnering. Aan wal hadden de matrozen de mooiste verhalen verteld. 
Over verre, ontoegankelijke gebieden vol wilde dieren.Over verre, ontoegankelijke gebieden vol wilde dieren.Over verre, ontoegankelijke gebieden vol wilde dieren.
Jakob had met open mond naar de mannen zitten luisteren. Varen leek Jakob had met open mond naar de mannen zitten luisteren. Varen leek Jakob had met open mond naar de mannen zitten luisteren. Varen leek 
hem prachtig. Nieuwe landen ontdekken, bijzondere mensen ontmoeten. hem prachtig. Nieuwe landen ontdekken, bijzondere mensen ontmoeten. hem prachtig. Nieuwe landen ontdekken, bijzondere mensen ontmoeten. 
Weg uit het nare weeshuis waar hij al sinds zijn geboorte zat. Varen Weg uit het nare weeshuis waar hij al sinds zijn geboorte zat. Varen Weg uit het nare weeshuis waar hij al sinds zijn geboorte zat. Varen Weg uit het nare weeshuis waar hij al sinds zijn geboorte zat. Varen Weg uit het nare weeshuis waar hij al sinds zijn geboorte zat. Varen 
betekende vrijheid. Tenminste … met die gedachte was hij aan boord betekende vrijheid. Tenminste … met die gedachte was hij aan boord betekende vrijheid. Tenminste … met die gedachte was hij aan boord 
gegaan. Nu klonken die verhalen hem soms ongeloofwaardig in de gegaan. Nu klonken die verhalen hem soms ongeloofwaardig in de gegaan. Nu klonken die verhalen hem soms ongeloofwaardig in de 
oren. Zee, zee en niets anders dan zee; dat was zíjn verhaal. Hij had oren. Zee, zee en niets anders dan zee; dat was zíjn verhaal. Hij had oren. Zee, zee en niets anders dan zee; dat was zíjn verhaal. Hij had 
nog geen enkel nieuw land gezien!nog geen enkel nieuw land gezien!

Hij kon zich de dag waarop hij aan boord ging nog goed herinneren. Hij kon zich de dag waarop hij aan boord ging nog goed herinneren. Hij kon zich de dag waarop hij aan boord ging nog goed herinneren. 
Vooral de grootte van het schip had hij onvoorstelbaar gevonden. En de Vooral de grootte van het schip had hij onvoorstelbaar gevonden. En de Vooral de grootte van het schip had hij onvoorstelbaar gevonden. En de 
hoogte van de masten, de lengte en breedte van het dek: alles was hoogte van de masten, de lengte en breedte van het dek: alles was hoogte van de masten, de lengte en breedte van het dek: alles was 
enorm! Vooral als je dat dek moet schrobben, dacht Jakob zuur.enorm! Vooral als je dat dek moet schrobben, dacht Jakob zuur.enorm! Vooral als je dat dek moet schrobben, dacht Jakob zuur.
‘Au!’ Jakob kreeg een keiharde klap tegen zijn achterhoofd. Hij draaide ‘Au!’ Jakob kreeg een keiharde klap tegen zijn achterhoofd. Hij draaide ‘Au!’ Jakob kreeg een keiharde klap tegen zijn achterhoofd. Hij draaide 
zich om en zag de bootsman. De magere man keek hem met zijn zich om en zag de bootsman. De magere man keek hem met zijn zich om en zag de bootsman. De magere man keek hem met zijn 
rattige oogjes aan.rattige oogjes aan.
‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’ Ruw duwde ‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’ Ruw duwde ‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’ Ruw duwde ‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’ Ruw duwde 
hij Jakob tegen zijn arm. ‘Schiet op, doorwerken jij!’hij Jakob tegen zijn arm. ‘Schiet op, doorwerken jij!’
Jakob begon meteen weer als een malle te schrobben. Jakob begon meteen weer als een malle te schrobben. 
Gelukkig liep de bootsman door naar de kajuit van kapitein Eis.Gelukkig liep de bootsman door naar de kajuit van kapitein Eis.
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LES 3 – 4

De bootsman was zo gemeen en onrechtvaardig. De eerste De bootsman was zo gemeen en onrechtvaardig. De eerste De bootsman was zo gemeen en onrechtvaardig. De eerste 
weken werd Jakob er echt wanhopig van. Als hij toen Hajo niet weken werd Jakob er echt wanhopig van. Als hij toen Hajo niet weken werd Jakob er echt wanhopig van. Als hij toen Hajo niet 
had gehad …

Jakob dacht aan zijn vriend. Hajo was maar een paar jaar Jakob dacht aan zijn vriend. Hajo was maar een paar jaar Jakob dacht aan zijn vriend. Hajo was maar een paar jaar 
ouder. Toch voer hij al vier jaar. Al snel waren ze maatjes op ouder. Toch voer hij al vier jaar. Al snel waren ze maatjes op ouder. Toch voer hij al vier jaar. Al snel waren ze maatjes op 
het schip geworden en Jakob had veel van Hajo geleerd. het schip geworden en Jakob had veel van Hajo geleerd. het schip geworden en Jakob had veel van Hajo geleerd. 
Jakob slikte. Het ging niet goed met de gezondheid van Hajo. Jakob slikte. Het ging niet goed met de gezondheid van Hajo. Jakob slikte. Het ging niet goed met de gezondheid van Hajo. 
Hij lag ziek in bed. Als het maar geen scheurbuik was. Er Hij lag ziek in bed. Als het maar geen scheurbuik was. Er Hij lag ziek in bed. Als het maar geen scheurbuik was. Er 
waren al een aantal mannen aan die nare ziekte gestorven. waren al een aantal mannen aan die nare ziekte gestorven. waren al een aantal mannen aan die nare ziekte gestorven. 
Volgens Hajo kwam dat doordat er geen vers voedsel meer Volgens Hajo kwam dat doordat er geen vers voedsel meer Volgens Hajo kwam dat doordat er geen vers voedsel meer 
aan boord was. Ook het water was niet meer te drinken. Het aan boord was. Ook het water was niet meer te drinken. Het aan boord was. Ook het water was niet meer te drinken. Het aan boord was. Ook het water was niet meer te drinken. Het 
smaakte smerig en er zaten wormen in. Als ze niet snel vers smaakte smerig en er zaten wormen in. Als ze niet snel vers smaakte smerig en er zaten wormen in. Als ze niet snel vers 
water vonden … Het komt vast goed, dacht Jakob. Hajo is water vonden … Het komt vast goed, dacht Jakob. Hajo is water vonden … Het komt vast goed, dacht Jakob. Hajo is 
oersterk, hij zal toch wel … oersterk, hij zal toch wel … 
‘Land in zicht!’ brulde een zeeman op het dek.‘Land in zicht!’ brulde een zeeman op het dek.‘Land in zicht!’ brulde een zeeman op het dek.
De uitroep kwam zo onverwacht dat Jakob zijn bezem op het De uitroep kwam zo onverwacht dat Jakob zijn bezem op het De uitroep kwam zo onverwacht dat Jakob zijn bezem op het 
dek liet vallen. Binnen een paar minuten stond het dek vol dek liet vallen. Binnen een paar minuten stond het dek vol dek liet vallen. Binnen een paar minuten stond het dek vol 
met zeemannen in een opperbest humeur.met zeemannen in een opperbest humeur.met zeemannen in een opperbest humeur.
‘Een eiland!’ riep een van de mannen uitbundig. ‘Vers water!’‘Een eiland!’ riep een van de mannen uitbundig. ‘Vers water!’‘Een eiland!’ riep een van de mannen uitbundig. ‘Vers water!’
Jakobs hart sloeg over. Hajo zou nu beter worden! Hij tuurde Jakobs hart sloeg over. Hajo zou nu beter worden! Hij tuurde Jakobs hart sloeg over. Hajo zou nu beter worden! Hij tuurde 
naar het eiland in de verte. Wat voor eiland was dat? Zouden naar het eiland in de verte. Wat voor eiland was dat? Zouden naar het eiland in de verte. Wat voor eiland was dat? Zouden 
er mensen wonen? 
Nu gaat het beginnen, dacht hij. Eindelijk ga ik nieuwe Nu gaat het beginnen, dacht hij. Eindelijk ga ik nieuwe Nu gaat het beginnen, dacht hij. Eindelijk ga ik nieuwe 
dingen ontdekken …dingen ontdekken …
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Markeer in elk woord het voorvoegsel on~ of ont~. 

ongeloofwaardig ontwapening ontoegankelijke onvoorstelbaar

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

hypergevoelig informatiepakket acrobatisch taugé 
automobilist ontoelaatbaar striptekenaar expert
etage team squash besproeiing
zangcarrière afgelegen douane regieassistent
controleur ijslolly oervervelend conflict
hooggebergte blèren presteren mishandeling
verfraaiing voorbereidingen wantrouwig troubadour
retour misverstand paprikapoeder goal
registratie context jasbeschermers berekenen
elementen reactievermogen affiche anti-inbraakalarm

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

Markeer het woord tot waar je nu komt met de markeerstift.

1

2

De ontdekkingsreis.
ende woorden.

Deze zinnen komen uit de tekst 
Markeer in elke zin een of twee beschrijvende woorden.
 Een beschrijvend woord helpt om een zin goed uit te spreken.e spreken.

a ‘Vooral als je dat dek moet schrobben,’ dacht Jacob ‘Vooral als je dat dek moet schrobben,’ dacht Jacob zuurzuur.
b ‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’‘Luie donder!’ siste de bootsman. ‘Varen is geen vakantie!’
c ‘Land in zicht!’ brulde een zeeman op het dek.‘Land in zicht!’ brulde een zeeman op het dek.
d ‘Een eiland!’ riep een van de mannen uitbundig.‘Een eiland!’ riep een van de mannen uitbundig.

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor. Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.

3

Wat ga ik leren?
• letten op beschrijvende woorden. tip 3
Ik pas dit toe op de tekst De ontdekkingsreis.

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering
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Lees de tekst De ontdekkingsreis. 10-11

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

Let daarbij op de beschrijvende woorden.

4

Wat klopt voor jou?
Markeer je antwoord met de markeerstift.
Ik let op beschrijvende woorden als ik lees.       ja / nee

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

nog lastig al best goed gaan goed gaan

5

65, tip 3

Welke antwoorden horen bij deze vragen? Maak een keuze.

Waarom is Jacob teleurgesteld? 
Waarom is Jacob opgelucht?  
Waarom is Jacob bezorgd? 
Waarom is Jacob dolblij?

Hij is ruw, onrechtvaardig en geeft harde klappen. Dat is de 

Jacob wil andere landen zien. Maar de reis duurt erg lang en hij moet dus veel geduld 
hebben. Geduld hebben is vaak moeilijk. 
Wanneer moest jij geduld hebben, ergens lang op wachten? 
Schrijf een voorbeeld op. 

6

7
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vloeiend & vlot

65E5 Wat zie ik in de tekst?

• .
• ,
• :
• ‘ ’
• ( )

( ) boos: ‘ , !’

boos roepen

. , ? ! ‘ ’ : ( ) 

65E5 Wat zie ik in de tekst?

• .
• ,
• :
• ‘ ’
• ( )

Lees je hardop? Beschrijvende woorden zeggen hoe iets gezegd moet worden.

Elza (mijn buurmeisje(mijn buurmeisje( ) zegt boos: ‘Ik doe niet meer mee: ‘Ik doe niet meer mee: ‘ , want jullie spelen steeds vals!’

Let op beschrijvende woorden zoals boos, roepen.

. , ? ! ‘ ’ : ( ) 
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