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LESWEEK 3 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 11

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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Dinosaurusei

Jelte: ‘Ik sta op een open plek in een van de 
laatste oerbossen van Europa. Op de open 
plek staan tenten. Je zou denken dat het een 
gewone camping is.’

Presentator: ‘Maar een camping is toch geen 
vreemd vakantieadres?’

Jelte: ‘Maar dit is geen gewone kampeerplek.  
Dit is een plek waar archeologen aan het 
graven zijn. Ze zijn op zoek naar resten van 
een dorp uit de steentijd. Maar er zijn hier niet 
alleen archeologen aan het werk. Ik heb ook 
vrijwilligers uit Nederland ontmoet. Soms zijn 
zelfs hele gezinnen tijdens de zomervakantie 
hier om te helpen.’

Presentator: ‘Dat meen je niet! Wie gaat er 
nou tijdens zijn zomervakantie graven?! 
Waarom doen mensen dat?’

Jelte: ‘Dat is precies wat ik probeer uit te 
vinden. Ik loop nu naar een van de diepe 
gaten toe. Aan de rand zit een Nederlandse 
jongen van een jaar of tien. Blijf maar zitten, 
hoor. Ik hurk wel even naast je neer. Wel 
oppassen dat ik niet in het gat val. Wat ben je 
aan het doen?’

Jongen: ‘Aan het zeven.’

Jelte: ‘En dat houdt in?’

Jongen: ‘Nou, ik doe zand in de zeef en dan  ‘Nou, ik doe zand in de zeef en dan 
schud ik. En daarna kijk ik wat in de zeef blijft schud ik. En daarna kijk ik wat in de zeef blijft 
liggen.’

Jelte: ‘En heb je al wat gevonden?’ ‘En heb je al wat gevonden?’

Jongen: ‘Dit.’ ‘Dit.’

Jelte: ‘De jongen laat me een glazen potje  ‘De jongen laat me een glazen potje 
zien. Op de bodem ligt een stukje steen, niet zien. Op de bodem ligt een stukje steen, niet 
groter dan een euromunt. En wat is dat?’groter dan een euromunt. En wat is dat?’

Jongen: ‘Een mespunt uit de steentijd. Maar  ‘Een mespunt uit de steentijd. Maar 
dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik ben geen dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik ben geen 
archeoloog.’archeoloog.’

Jelte: ‘Maar dat wil je later zeker wel worden?’ ‘Maar dat wil je later zeker wel worden?’

Voor het radioprogramma Vreemde Vakanties 
ging verslaggever Jelte op reis naar Polen. 
Hij praat in de uitzending met de presentator. 
Deze vraagt zich af waar Jelte precies is.
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LES 11 – 12

Jongen: ‘Nee, ik wil politieagent worden.’

Jelte: ‘Zijn je ouders dan archeologen?’

Jongen: ‘Nee hoor, mijn vader is 
wiskundeleraar en mijn moeder is yogalerares.’

Jelte: ‘Maar waarom zijn jullie hier dan?’

Jongen: ‘Omdat we het leuk vinden.’

Jelte: ‘Maar zou je niet veel liever andere 
dingen doen in de zomervakantie? Zwemmen, 
varen met wildwaterkano’s, computerspelletjes 
spelen? Dit voelt een beetje als een 
bingoavondje voor bejaarden. Verveel je je 
niet enorm?’

Jongen: ‘Helemaal niet. Dit is een soort 
schatgraven.’

Jelte: ‘Welke ‘schat’ zou je nou het allerliefst 
vinden?’

Jongen: ‘Een dinosaurusei.’

Jelte: ‘En … ga je dat hier vinden, denk je?’

Jongen: ‘Natuurlijk niet! In de steentijd waren 
de dinosaurussen al miljoenen jaren 
uitgestorven.’

Jelte: ‘Goed, dan sta ik nu op om met je 
moeder te praten. Veel suc– … ai … o nee … 
ik verlies mijn evenwicht … NEE!’

Presentator:  ‘Jelte, Jelte?! Wat gebeurt er?!’

Jelte (kreun): ‘Ik … ik ben in het gat gevallen.’

Jongen (lachend): ‘Volgens mij heb ik vandaag 
toch een ei gevonden!’
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Lees het eerste woord en de woorden eronder voor jezelf.
 Kijk naar het blauwe stukje. Waar zie je dat stukje in de andere woorden?
Markeer dit stukje met de markeerstift. 

bibliotheekboeken vakantieadres radiostudio polshorloge
bibliotheekpasje vakantieoord fotostudio veldbiologe
bibliotheekzaal vakantieverblijf satellietradio zakhorloge
apotheekhulp vakantiegevoel reclamestudio sporthorloge
bibliotheeklid garantiebewijs televisiestudio dameshorloge

 Lees de rijtjes woorden nog een keer.

Wat hoort bij elkaar?
Maak een keuze.

sticker + boekjesticker + boekjebingoavondje eartikel
dinosaurus + ei dinosaurus + ei politieagent ofoonsolo
saxofoon + solosaxofoon + solotaxibestuurder boekje

politie + agent 
yoga + lerares 
bingo + avondje 
taxi + bestuurder luxe + artikelluxe + artikelyogalerares 

sticker + boekje  
dinosaurus + ei  
saxofoon + solo  
luxe + artikel 

 Lees alleen de samenstellingen eerst goed, daarna vlot.

eel mensen vrijwilligerswerk.

Lees de zinnen.
Welk woord past in de zin?
Markeer dit woord met de markeerstift.

a Verslaggever Jelte is op een bijzonder circusdirecteur / vakantieadres / regieaanwijzing. 
b Archeologen werken op een opgravingsterrein / theeautomaat / wiskundeleraar in  in 

Polen.
c In de yogalerares / zomervakantie / vioolconcert doen  
d In het bejaardentehuis is een bingoavondje / pyjamabroek / dinosaurusei

georganiseerd.
e Die jongen speelt de hele dag tomatenketchup / computerspelletjes / invalideningang.

 Lees de zinnen met het juiste woord eerst goed, daarna vlot.

1

2

3

Wat ga ik leren?
• samenstellingen lezen.
Ik pas dit toe op de tekst Dinosaurusei.

politieauto

toneelrepetitie

televisieshow

veel mensen vrijwilligerswerk.

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering
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Kruis aan.
Deze woorden kan ik al goed lezen:

 stickerboekje  stickerboekje  yogalerares vakantiegevoel  vakantiegevoel   dinosaurusei dinosaurusei

Kruis aan.
Dit kan ik al vlot lezen:

samenstellingen in opdrachten.samenstellingen in opdrachten.
samenstellingen in een tekst.samenstellingen in een tekst.

5

Verslaggever Jelte praat met een jongen van een jaar of tien.
Wat kun je, na het lezen van de tekst, over die jongen vertellen? 
Kruis drie zinnen aan.

De jongen helpt mee bij een opgraving, op zoek naar oude resten.De jongen helpt mee bij een opgraving, op zoek naar oude resten.
Zijn ouders zijn allebei archeoloog van beroep.Zijn ouders zijn allebei archeoloog van beroep.
Hij zou liever iets sportiefs doen, maar hij moet nu eenmaal meehelpen.Hij zou liever iets sportiefs doen, maar hij moet nu eenmaal meehelpen.
Hij vindt het leuk om mee te helpen met de opgraving.Hij vindt het leuk om mee te helpen met de opgraving.
Hij wil later archeoloog worden; alleen daarom doet hij nu mee.Hij wil later archeoloog worden; alleen daarom doet hij nu mee.
Hij laat Jelte zien wat hij heeft gevonden: een stukje steen in een potje.Hij laat Jelte zien wat hij heeft gevonden: een stukje steen in een potje.

Markeer de dingen die jou leuk lijken om te doen. Of schrijf het op.

opgravingen doen sporten knutselen

leren dingen bouwen in de natuur bezig zijn

 gamen 

6

57

Lees de tekst Dinosaurusei. 18-19

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

4

22-25
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| middagpauze
| voetbalwedstrijd

| zomervakantie
| toneelbezoeker
| juwelendoosje

| regieaanwijzing
| indianentent
| modeontwerper
| theeautomaat
| bingoavondje

pyjamabroek
taxibestuurder 
tomatenketchup
computerspelletje
televisieshow

verkeersexamen 
vioolconcert 
yogalerares
invalideningang
wildwaterkano’s

De regisseur gaf de acteurs soms een regieaanwijzing tijdens de opnames.
Yassin ontwerpt dameskleding. Hij is een beroemde modeontwerper.
In de kantine van onze club staat een theeautomaat met thee in drie smaakjes.
Als je alles hebt geleerd over het verkeer, doe je in groep 7 een verkeersexamen.
De mensen in een rolstoel konden het theater binnen via de invalideningang.

22E5 samenstellingen

politieauto
vakantieadres
informatieavond

toneelrepetitie
circusdirecteur
wereldkampioenschap

dominosteentjes
dinosaurusei
bibliotheekboeken

Soms is een woord gemaakt van twee woorden.
Dat is een samenstelling.
Zeg je de twee woorden goed na elkaar, 
dan zeg je ook de samenstelling goed.
politie + auto = politieauto

voetbal
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klapper
veiligheid
speciaal
hiervoor
exemplaar
geboren
mailen
kiwi
ergst
joker

gewicht
kunst
loswringen
gym
delen
kano’s
tijdelijke
ketting
team
iedereen

koalabeer
wanhopig

• circusdirecteur
onbeantwoord
Afrika
telefonisch
goal
piramide
recept

• invalideningang

loswrikken
’s avonds
rails
textielverf
ideaal

• regieaanwijzing
typisch
reactie

• dinosaurusei
accent

24E5 samenstellingen

Vioolconcert of bingoavondje?

Ik zit in de taxi met mijn tante. Zij is dol op klassieke muziek. 
We maken een praatje met de taxibestuurder.
Tante vertelt: ‘We gaan naar een heel mooi vioolconcert.
Ze maken ook een televisieopname voor een muziekshow.’
‘O jee, viool, niets voor mij!’ lacht de taxibestuurder. ‘Doe mij 
maar computerspelletjes. Daar heb ik meer mee. Of een 
bingoavondje, of leuke moppen vertellen. Ken je deze? Hoe 
weet je dat een domoor aan je computer heeft gezeten?’
Tante en ik proberen het antwoord te raden. Het lukt niet.
De bestuurder verklapt het: ‘Er ligt KAAS naast de MUIS!’
Lachend stappen mijn tante en ik uit bij het Concertgebouw.
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