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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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Zo ruikt thuis

De eerste dag - 3 juli

Eindelijk is de dag aangebroken. Vandaag gaan we naar 
de familie van mijn vader! Vanochtend zijn we al heel 
vroeg vertrokken uit de drukke stad Marrakesh. Een taxi 
zal ons naar Imlil brengen. Zo heet het dorp waar onze 
familie vandaan komt. Mijn opa is daar geboren en 
grootgebracht. Er wonen nu nog steeds veel ooms en 
tantes, neven en nichten van mijn vader.
We stappen in de taxi: een oud wit busje met roest op 
de deuren.
‘Het ziet er niet erg veilig uit,’ fluister ik tegen mijn 
vader. ‘Hebben we eigenlijk wel een reisverzekering?’
Mijn vader lacht. ‘Mijn lieve, overbezorgde dochter.’ Hij 
geeft me een kus op mijn hoofd. ‘Alles komt goed.’ 
Daarna begint hij met de bestuurder te onderhandelen 
over de prijs. Zo gaat dat in Marokko: je betaalt nooit 
meteen de prijs die gevraagd wordt. Het onderhandelen 
klinkt als geruzie, maar al snel zijn mijn vader en de 
bestuurder het eens. We zetten onze koffers en tassen 
in de taxi en vertrekken.
Zodra we de stad uit zijn, zie ik hoge bergen.
‘Dat hooggebergte heet de Atlas,’ vertelt mijn vader. 

www.mariamamrani.nl

Door: Mariam Amrani 
(11 jaar, bijna 12)

Mijn vader Abdel en ik 
maken een rondreis 
door Marokko. Het is 
het land waar onze 
familie geboren is. 
Samen met mijn vader 
(die schrijver is) maak 
ik een blog over wat 
we allemaal meemaken.
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LES 7 – 8

Ik vind het prachtig, maar ook een beetje vreemd. Het 
is namelijk al erg heet. En toch zie ik op de toppen van 
de bergen sneeuw liggen. Mijn vader wijst naar een van 
die besneeuwde toppen. ‘Dat is de Toubkal, de hoogste 
berg van Marokko en Noord-Afrika. Hij is meer dan 
4000 meter hoog!’ Zijn stem klinkt trots. ‘Opa heeft die 
berg wel twintig keer beklommen.’
‘Wauw, en jij?’ vraag ik.
‘Nog nooit,’ antwoordt mijn vader. ‘Ik verzin liever achter 
mijn bureau verhalen over bergbeklimmers.’
‘Maar wij gaan samen toch wél een berg beklimmen?’ 
vraag ik vlug.
Mijn vader glimlacht. ‘Beloofd is beloofd. Gelukkig heb 
ik niet beloofd dat we de Toubkal gaan beklimmen.’

De weg kronkelt steil omhoog. Mijn vader praat 
opgewonden met de bestuurder. Ze praten zo snel dat 
de meeste woorden onverstaanbaar zijn voor mij.
Dan stopt de taxi. Mijn vader springt uit het busje. Ik 
volg hem vlug. Hij snuift heel diep de berglucht op en 
hij ziet er overgelukkig uit. 
‘Zo ruikt thuis,’ zegt hij zacht.

www.mariamamrani.nl
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Lees de woorden voor jezelf. Welk stukje 
staat in het midden? Maak een keuze.

opgewonden  
onderbewustzijn  

nabehandeling  
overgelukkig  

ongeorganiseerd  
aanbeveling 

vogelbescherming  
onverstaanbaar  

onbegrijpelijk  
onbeschadigd  

onderverdeling  
uitvergroting 

 Lees de woorden nog een keer.

Lees de woorden.
Markeer de woorden waar je ge of ver ziet.

 Lees alle woorden eerst goed, daarna vlot.

Lees de zinnen. 
Zoek de woorden met ge. 
Markeer deze woorden met de markeerstift.

a Mariam en Abdel vertrekken naar Imlil, waar hun familie is grootgebracht. 
b Het opgewonden gepraat van Abdel met de bestuurder van de taxi is onverstaanbaar. 
c De ongeorganiseerde avonturier pakt zijn rugzak in met grote onverschilligheid. 
d De temperatuur in het land is aangenaam voor de tijd van het jaar.
e De onverschrokken bergbeklimmers willen naar de top van het hooggebergte.

 Lees de zinnen eerst goed, daarna vlot.

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met de voorvoegsels be, ge, ver.
Ik pas dit toe op de tekst Zo ruikt thuis.

voorbereiding

overgevoelig

boekverslag

ge

afgeluisterd

hooggebergte

ontevredenheid

onbetaalbaar

dichtgetimmerd jasbeschermers

geruzie

vreugdekreten onverschilligheid

reisverzekering

onverklaarbaar

vreselijke

be be ver

D.Lous
Markering
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nooit soms vaak altijd

Wat klopt voor jou?
Kruis aan.
Ik herken woorden met be, ge, ver.
Ik kan woorden met be, ge, ver goed lezen. 

Kruis aan.
Deze woorden kan ik al vlot lezen:

hooggebergte  reisverzekering bergbeklimmers aangenaam

5

Vier van deze zinnen kloppen. Kruis aan.
De vader van Mariam is schrijver. Ze reizen samen door Marokko.De vader van Mariam is schrijver. Ze reizen samen door Marokko.
Veel familieleden van Mariam zijn in de stad Marrakesh geboren.Veel familieleden van Mariam zijn in de stad Marrakesh geboren.
Mariam en haar vader gaan met de taxi van Marrakesh naar Imlil.Mariam en haar vader gaan met de taxi van Marrakesh naar Imlil.
Haar vader onderhandelt met de taxichauffeur over de prijs. Haar vader onderhandelt met de taxichauffeur over de prijs. 
Mariam is verbaasd: het is heet, maar in de verte ziet ze sneeuw.Mariam is verbaasd: het is heet, maar in de verte ziet ze sneeuw.
Mariams vader en opa hebben samen veel bergen beklommen.Mariams vader en opa hebben samen veel bergen beklommen.

Mariam gaat met haar vader op bezoek bij familie.
Hoe vind jij het om bij familie op bezoek te gaan? 

6

7

Lees de tekst Zo ruikt thuis. 14-15

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat goed en vlot voor aan je maatje. 

4

14-17
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15E5 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

Ik weet niet hoe ik je kan bedanken. Jouw hulp was onbetaalbaar.
Dankzij de jasbeschermers op mijn fiets komt mijn jas niet tussen de spaken.
De hoogste toppen van dit hooggebergte zijn meer dan 2000 meter hoog.
Hoe kan dat standbeeld ineens verdwenen zijn? Dat is echt onverklaarbaar!
Met een reisverzekering krijg je geld terug als je een ongeluk krijgt op vakantie. 

| overbezorgd
| ongezond

| beantwoorden
| beoefenen
| verantwoord

| onbetaalbaar
| schijnbeweging
| voorbereidingen
| jasbeschermers
| vogelbescherming

ongeorganiseerd
grootgebracht
ondergetekende
hooggebergte
echtgenote

onderverdeling
onverklaarbaar
boekverslag
zelfverzekerd
reisverzekering

14E5 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

onderbewustzijn
voorbereiding
bergbeklimmer

aangenaam
overgevoelig
diergeneeskunde

onverschilligheid
onverantwoordelijk
prijsverhoging

Soms begint een woord met een vast stukje: een voorvoegsel.
Je zegt het altijd hetzelfde.
Kijk of je een voorvoegsel in een woord ziet.
be~, ge~ en ver~ zijn voorvoegsels.
Je zegt: /bu/, /gu/, /vur/.

gebak
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thema
’s winters
studio
wolk
anker
dwarrelen
sportpagina
kegel
training
helemaal

festival
cavia
vanwege
strepen
volwassene
spatie
kracht
sticker
duikbril
ongunstig

bureau
ontelbaar
verrassingspakket
definitie

• schijnbeweging
lunch
euro’s
explosie

• bergbeklimmer
methode

bejaardentehuis
accordeon

• echtgenote
reservering
indiaan
navigeren
teddybeer
kruidenmengsel
heropenen

• zelfverzekerd

16E5 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

Gefladder van de ooievaar

Bibi is bij de Vogelbescherming. Ze werkt voor school aan 
een fotoverslag. Met een groep mensen staat ze bij een nest 
jonge ooievaars. Wim (een vrijwilliger) vertelt er iets over:
‘In februari ontmoeten “meneer en mevrouw ooievaar” 
elkaar; ze starten dan met de voorbereidingen van het nest. 
Zo’n nest maken gaat niet ongeorganiseerd, hoor. Dat doen 
ze netjes met takjes en zacht spul, zoals mos of mest. Het 
vrouwtje legt eieren. Na een tijd kruipen de jongen eruit. De 
jongen krijgen regenwormen, insecten en kikkers te eten. 
Als ze groot genoeg zijn, vliegen ze uit. Ze oefenen met veel 
gefladder. En gaan dan zelfverzekerd de wijde wereld in!’
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