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LESWEEK 2 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 6

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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Zijn we er al?

Doekel jij of doekel ik?
Om de beurt neemt iemand een 
werkwoord (iets wat mensen dóen) in zijn 
hoofd. Bijvoorbeeld het woord opereren. 
Dit woord mag niet genoemd worden. De 
medespelers moeten dan proberen dit 
woord te raden door vragen te stellen. 
Maar let op! In die vragen moet het 
werkwoord vervangen worden door het 
woord doekelen. Dus je vraagt 
bijvoorbeeld: ‘Kunnen dieren doekelen?’ 
Of ‘Heeft oma wel eens gedoekeld?’ Of 
‘Heb ik vandaag al gedoekeld?’ De vragen 
mogen alleen met ja of nee beantwoord 
worden.
Je kunt bij dit spel ook punten bijhouden 
en aan het einde berekenen wie de 
winnaar is. Elke gestelde vraag is een 
punt voor de persoon met het woord in 
zijn hoofd. Wanneer het werkwoord 
geraden is, wisselt de beurt.

Geef maar door!
De eerste speler noemt iets wat je kunt 
eten, bijvoorbeeld koek. Een medespeler 
moet dan voedsel noemen dat begint 
met de laatste letter van koek. De 
volgende zegt dan bijvoorbeeld 
karbonade. Daarna moet iemand eten 
met een e verzinnen, en ga zo maar door. 
Wie niets meer weet te noemen is af. Je 
mag geen dubbele dingen noemen. Je 
kunt dit spel natuurlijk ook spelen met 
namen van landen, dieren of automerken.

Reizen is erg leuk. Maar soms duurt het ook behoorlijk lang. Genoeg 
gelegenheid dus om je te gaan vervelen. Je kunt natuurlijk duizend keer 
aan een volwassene vragen: ‘Zijn we er al?’ Maar het kan ook leuker. Hier 
staan vier spelletjes die je onderweg kunt spelen. Voor je het weet ben 
je op de plaats van bestemming. Veel plezier!
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LES 5 – 6

Gestoorde groenten 
Verzin om de beurt een raadsel over een 
groente. Hoe gekker, hoe beter! 

Bijvoorbeeld:
Vraag: Wat is groen en zit onder een 
auto?
Antwoord: Een spruitlaat.

Vraag: Wat is wit en ontploft snel?
Antwoord: Een BOEMkool.

Vraag: Wat is groen en verstopt zich 
graag?
Antwoord: Een verstop-erwtje.

En tot slot nog een reserve-raadsel:
Vraag: Hoe heet een oude komkommer?
Antwoord: Een kwamkwammer.

Doe mee met het ABC
Voor dit spel moet iedereen zich goed 
concentreren. Je gaat samen een verhaal 
verzinnen. Elke speler verzint een nieuwe 
zin. Het laatste woord van de zin moet 
beginnen met een volgende letter van 
het alfabet. 
De eerste speler zegt bijvoorbeeld: ‘Ik 
ging op reis en zag een auto.’ Het laatste 
woord van die zin begint met een a. De 
volgende verzint een zin waarvan het 
laatste woord met een b begint.
Bijvoorbeeld: ‘In de auto zat een baviaan.
De volgende gaat verder met de c, en ga 
zo maar door. Zo ontstaat vaak een 
grappig verhaal.



E 5

werkboek – reizen

B

Dit werkboek
is van

BASIS



E5

aan de slag

LES

12
BASIS

6

Es
ta

fe
tt

e 
 W

er
kb

o
ek

  B
A

SI
S 

 E
5B

  |
  g

ee
n 

ko
p

ie
er

m
at

er
ia

al
   

|  
 ©

 U
it

g
ev

er
ij 

Zw
ijs

en
 B

.V
., 

Ti
lb

u
rg

Lees de woorden en kijk naar de blauwe letter. 
Waar horen de woorden bij? Maak een keuze.

mededeling 
vertederend 

veelbetekenend 
gelegenheden 
rondslenteren 

regeren 

betegelen 
reflexen 
reserve 

elementen 
bekritiseren 
verbeterde 

 Lees de woorden goed en vlot.

Lees de zinnen en stel steeds de vraag: Wanneer?
Een groepje van drie, vier of zes woorden geeft daar antwoord op. 
Markeer deze woorden met de markeerstift.

a Doe tijdens een lange autorit woordspelletjes met een 
medespeler. 
b In het begin bedenk je bijvoorbeeld werkwoorden, zoals opereren. 
c Schrijf na elk spelletje op hoeveel punten jullie gehaald hebben. 
d Zo kun je aan het eind van de reis berekenen wie de winnaar is. 

 Lees de zinnen nu vloeiend voor.

t iets wat je kunt 

Lees deze zinnen over spelletjes voor onderweg.
Op welk woord druk je met je stem het meest?
Markeer in elke zin één of meer belangrijke woorden die nadruk krijgen. 

a De eerste speler neemt iets wat je kunt eten, bijvoorbeeld ‘koek’. 
b Je mag geen dubbele dingen noemen.
c Je kunt dit spel natuurlijk ook spelen met namen van landen, dieren of automerken. 
d Je kunt bij dit spel ook punten bijhouden.

 Lees om de beurt de vier zinnen vloeiend voor.

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met een stomme e.
• belangrijke woorden nadruk geven. tip 8
Ik pas dit toe op de tekst Zijn we er al?

e = /u/ e = /ee/ e = /u/ e = /e/

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering

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

theevisitetheevisite opereren opereren administratieadministratie waardelooswaardeloos
fantastisch zwemdiploma systeem bekritiseren
gelegenheden pasfoto’s emotioneel lunch
ontoegankelijk limonade medespelers Afrika
wraakzuchtig ex-staatshoofd verenigen provincie
horloge bestelformulier natuurfoto ultralicht
terechtkomen geschiedenisboek website thermometer
herfstvakantie mededelen opperbest weekmenu’s
lolly plastic rekenspelletje onzichtbaar
pioenroos extreem bananenijs afgelegen

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.

6

Lees de tekst Zijn we er al? 12-13

Kies daarna de uitleg van een van de spelletjes. 
 Lees die vloeiend voor aan je maatje.

Geef de belangrijke woorden nadruk.

4

nooit soms vaak altijd

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

68, tip 8
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11E5 woorden met een stomme e

Ik kan u verzekeren dat we er alles aan doen om een ongeluk te voorkomen!
De muren van onze badkamer laten we met blauwe tegels betegelen.
Je hebt geen tijd voor deze taak. Ik zou deze daarom delegeren aan Jaap.
Wilco zegt nooit iets leuks over onze teksten. Hij zal ons werk altijd bekritiseren.
Bij het interpreteren van een gedicht denk je na over de bedoeling van de tekst.

| druppelen
| beschilderen

| refrein
| kleinere
| heropenen

| afgelegen
| gelegenheden
| verzekeren
| betegelen
| berekenen

mededeling
elementen
vertederend
veelbetekenend
onbetekenend

presteren
delegeren
opereren 
bekritiseren
interpreteren

10E5 woorden met een stomme e

reserve
reflexen
regeren

verbeteren 
vermeerderen
ondertekenen

aanbevelen
mededelen
medespeler

Soms zie je in een woord een e, maar zeg je /u/.
Dat is een stomme e.
Stukjes met een stomme e krijgen geen nadruk.

sleutel



13E5 onderhoud

plastic
dorst
kanarie
zenuwachtig
kraken
symbool
prent
theelichtje
centimeter
degene

onverstandig
enigszins
zeemeeuw
politiebericht
stekker
regenbogen
menu’s
ader
bruid
veiligheid

export
limonade
armgewricht
onverschillig

• regeren
route
dyslexie

• bekritiseren
shirt
bioscoop

• presteren
recreatie
saboteren
kopieer
beademen
kritisch

• mededelen
uniform
mix
kinderwoordenboek

12E5 woorden met een stomme e

Op weg … waarnaartoe?

Vrijdagmiddag, ik kom thuis. Mijn ouders staan bij de deur.
‘Je bent er, mooi!’ roept mama. ‘Papa heeft een mededeling.’
‘Ja,’ zegt papa veelbetekenend. ‘We gaan ergens heen …’
‘Huh, is het een verrassing? Hoe lang is het rijden?’ vraag ik.
‘Ik kan je verzekeren dat het erg leuk is! Het ligt wel afgelegen, 
even de route berekenen,’ zegt mama voordat we vertrekken.
Na vijftig minuten weet ik het: we zijn bij een hondenfokker!
‘Zijn er puppy’s geboren?’ roep ik opgewonden. ‘Is dat het?’
Mama zegt: ‘Ja, er was iemand uitgevallen. Wij stonden als 
reserve op de lijst, daarom mogen wij nu komen kijken.’
Ik ga naar binnen en zie … zes vertederende, bruine pupjes.



68E5 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

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.
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.

Met een kompas vind je de weg, omdat de wijzer altijd naar het wijzer altijd naar het wijzer noordennoorden wijst.

De voetstappen kwamen nog dichterbij.
Roy en Hans bewogen zich niet. Ze durfden bijna niet te ademen.

Geef belangrijke woorden nadruk.

Gebruik je stem om de tekst boeiender te maken.
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