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LESWEEK 3 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 9

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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Vakantieland gezocht
home nieuws

bestemming

Ligging
Oostenrijk ligt op ongeveer 1100 kilometer van Nederland. Dat is minder dan 
twee uur vliegen. Maar ook voor de automobilist is Oostenrijk prima te 
bereiken. Navigeer in je eigen tempo naar je vakantieplek en geniet tijdens 
de reis van prachtige panorama’s. Je zult je onderweg verbazen over de 
weidse uitzichten. De reis is in één dag te doen, maar je kunt ook een nachtje 
slapen in Duitsland.

Steden bezoeken
Oostenrijk was ooit een zeer machtig land in de wereld. Dat zie je zeker terug 
in de steden. Breng eens een bezoek aan de hoofdstad Wenen of het mooie 
Salzburg. Je vindt er paleizen die al eeuwenoud zijn, waar je kunt verdwalen 
in de enorme paleistuinen. Of ga naar een van de vele muziektheaters. En 
laat je hypnotiseren door betoverende operamuziek. 

Ben jij dol op actieve vakanties? En zoek je nog een goede bestemming? 
Dan is Oostenrijk hét vakantieland voor jou! Want daar kun je je 
onmogelijk vervelen … 

contact
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LES 9 – 10

Wist je dat je Wenen heel goed kunt bekijken per fiets? Geef je op voor een 
rondleiding met een gids. Met een kleine groep fiets je dan langs alle mooie 
gebouwen en de rivier de Donau. De gids zal je alles vertellen over de 
geschiedenis van de stad. 

Actie!
Verlang je naar wat meer actie? Maak een tocht door de bergen en ga op 
fotosafari in een van de vele wildparken. Schiet er natuurfoto’s van 
steenbokken, marmotten of moeflons. Is dat nog niet actief genoeg? Ga dan 
kanovaren in de wildste bergrivieren. Of bind je ski’s maar onder, want zelfs in 
de zomer ligt er sneeuw op sommige bergtoppen. En er zijn zoveel mooie 
bergmeren in Oostenrijk. Je kunt altijd wel ergens een lekkere duik nemen in 
het kristalheldere water. 

 Heb je al een vakantie naar Oostenrijk geboekt? Dat is een 
felicitatie waard! Want dit land zal je niet teleurstellen … 
Meer informatie over hotels en campings vind je hier.

home nieuws
bestemming

contact
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Lees het eerste woord en de woorden ernaast voor jezelf.
Waar is het woord goed in stukjes verdeeld? Kruis aan.

excuseren  exc-use-ren  excu-ser-en excu-ser-en  ex-cu-se-ren

hypnotiseren  hyp-no-ti-se-ren  hy-pnot-ise-ren hy-pnot-ise-ren  hypn-oti-se-ren

operamuziek  op-er-a-muz-iek o-pe-ra-mu-ziek o-pe-ra-mu-ziek  ope-ram-uzi-ek

topografie  top-o-graf-ie  to-po-gr-a-fie to-po-gr-a-fie  to-po-gra-fie

pianoleraar  pi-an-o-ler-aar  pi-a-no-le-raar pi-a-no-le-raar  pia-nole-raar

 Lees de woorden van het eerste rijtje nog een keer.

Lees de rijtjes.
Kijk naar wat er boven de rijtjes staat. 
Markeer in elk woord de gevraagde letter met de markeerstift.

a = /aa/ e = /ee/ o = /oo/
muzikaliteit felicitatie casinobrood
fotosafari decimeter natuurfoto’s
theaterzaal afrekenen saxofoonsolo
fantasie multimedia automobilist
muzikaliteit theatergroep locomotief

 Lees de rijtjes woorden eerst goed, daarna vlot.

Lees de zinnen en de woorden.
Welk woord past in de zin? Maak een keuze.

a 1100 kilometer naar Oostenrijk rijden is niet te ver voor een …  
b In dat land kun je prachtige paleizen en muziektheaters … 
c Onderweg naar een vakantieland kun je genieten van mooie … 
d De operazanger kreeg een daverend applaus en veel …

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

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met klankgroepen op ~a, ~e, ~i, ~o, ~u.
Ik pas dit toe op de tekst Vakantieland gezocht.

saxofoonsolo

automobilist

hypnotiseren

•

×

D.Lous
Markering
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terugkijken

ik begrijp & ik vind

terugkijken
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Kruis aan.
Het lezen van woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~i, ~o, ~u vind ik:

nog lastig nog lastig  al best goed gaan  al best goed gaan  goed gaan

Kruis aan.
Deze woorden kan ik al vlot lezen:

excuseren felicitaties fotosafari operazanger

5

Wat wil de schrijver vooral duidelijk maken over Oostenrijk? Kruis aan.
dat er bergen zijn dat er bergen zijn dat je er kunt fietsen dat je er kunt fietsen dat het een geweldig vakantieland is 

Welke drie zinnen zouden ook in de tekst passen? Kruis aan. 
De hoofdstad Wenen is een mooie, leuke stad!De hoofdstad Wenen is een mooie, leuke stad!
Je kunt langs de Donau fietsen, maar dat is vrij saai.Je kunt langs de Donau fietsen, maar dat is vrij saai.
De mensen in Oostenrijk zijn vriendelijk en gastvrij.De mensen in Oostenrijk zijn vriendelijk en gastvrij.
Al die bergen en dalen zorgen voor een prachtig landschap.Al die bergen en dalen zorgen voor een prachtig landschap.
Na een tijdje heb je echt wel genoeg van al die bergen.Na een tijdje heb je echt wel genoeg van al die bergen.

Nederland is een vlak land, in Oostenrijk zijn veel bergen. 
Lijkt het jou leuk om in een land met veel bergen te wonen?
Wat zou leuk zijn? Wat lijkt jou minder leuk? Schrijf op. 

6

7

Lees de tekst Vakantieland gezocht. 16-17

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

4

18-21
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19E5 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~i, ~o, ~u

Bij topografie leer je waar de hoofdsteden liggen in Europa en hoe ze heten.
Mijn tosti maak ik met ham, kaas en twee vierkante sneetjes casinobrood.
Tien centimeter noem je ook wel één decimeter.
Bij een fotosafari maken de toeristen foto’s van leeuwen en neushoorns.
‘Koekjes pakken zonder het te vragen … Wat een brutaliteit!’ riep oma.

| karate
| parasol

| kilometer
| medicijnkast
| motiveren

| fotografie
| topografie
| casinobrood
| kimonojasojaso
| decimeter

fotosafari
pianoleraar
radiomuziek
operamuziek
multimedia

topografisch
acrobatisch
brutaliteit
muzikaliteit
creativiteit

18E5 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~i, ~o, ~u

paprikapoeder
fotograferen
saxofoonsolo

ffotografisch
automobilist
felicitatie

theatergroep
hypnotiseren
excuseren

Lange woorden zeg je in stukjes (klankgroepen).
Staat aan het eind van een stukje een a, e, i, o of u?
En staat er maar één medeklinker achter?
Dan klinkt de a, e, i, o of u lang: /aa/, /ee/, /ie/, /oo/, /uu/.
Ook aan het eind van een woord klinkt één a, i, o of u lang.

molen



21E5 onderhoud

hengel
braden
thermometer
’s nachts
evenals
bofferd
helft
kleurkrijtje
buiginkje
provincie

koelbox
prooidier
breken
dieet
oneindig
krab
gelukkig
voordeur
achteraan
vernieuwen

precies
beoefenen
horlogebandje
onherkenbaar
uniform

• hypnotiseren
theater

• fotosafari
radio’s
politiebusje

racen
• topografisch

pyjama
succes
idioot
mislukking
postcode
geopend

• decimeter
expres

20E5 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~i, ~o, ~u

Ed Goedman: een leven vol muziek

Ine Bos praat met Ed Goedman, die veertig jaar pianoleraar is.
Ine: ‘Ed, veertig jaar pianoleraar, dat is een felicitatie waard!’
Ed: ‘Ach, ik moet al mijn muzikaliteit ergens in kwijt.’
Ine: ‘Een leven vol muziek … Kun je daar wat over vertellen?’
Ed: ‘Mijn dag begint met radiomuziek, de klassieke zender.’
Ine: ‘Je laat je dus eerst inspireren? Daarna geef je les?’
Ed: ‘Ja, vooral aan kinderen. Ik stimuleer hun creativiteit.
Ze leren ook het notensysteem en moeten véél oefenen!’
Ine: ‘Ik heb jou ook eens saxofoon zien spelen in een band!’
Ed: ‘Ja, ik hou wel van een vette saxofoonsolo op zijn tijd!’
Ine: ‘Dat was op het dorpsfeest! En dat klonk geweldig!’
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