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LESWEEK 3 
Aanpak 3 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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Elk woord bestaat uit twee delen.
Markeer in elk woord het eerste woorddeel met de markeerstift. 

p o l i t i e a g e n t d i n o s a u r u s e i c o m p u t e r s p e l l e t j e w i s k u n d e l e r a a r

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

vliegtuigpassagier auditie reflector streekgebonden
symbolen oplepelen traditionele moederdagcadeau
speaker showroommodel specialist première
polonaise café zolderetage superieur
cocktailprikker vogelverschrikker chilisaus restaurant
excuusbrief populariteit vruchtenyoghurt proces
operatie garage croissant autoreparatie
attractie vermenigvuldiging melkchocolade aquarium
antiekhandelaar motorcoureur ondoordringbaar herbergier
technologisch dolfinarium haarspray wegrestaurant

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

Lees deze zinnen uit de tekst Dinosaurusei. Hoe zou jij de zinnen 
laten klinken? Kies uit: ongerust, verbaasd of vrolijk.

Jelte: ‘Zou je niet veel liever andere dingen doen in de 
zomervakantie? Dit voelt een beetje als een bingoavondje 
voor bejaarden. Verveel je je niet enorm?’

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

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

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.
Gebruik verschillende stemmen voor verslaggever Jelte, de jongen en de presentator.

3

Wat ga ik leren?
• verschillende stemmen gebruiken bij het voorlezen. tip 10
Ik pas dit toe op de tekst Dinosaurusei.

D.Lous
Markering
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Lees de tekst Dinosaurusei. 18-19

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

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.

4

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

nog lastig al best goed gaan goed gaan

Wat klopt voor jou?
Markeer je antwoord met de markeerstift.
Ik kan verschillende stemmen gebruiken als ik voorlees.  ja / nee 

5

69, tip 10

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
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vloeiend & vlot

69E5 Wat kan ik met mijn stem duidelijk maken?

Zie je in een tekst gesprekken staan?
Gebruik dan verschillende stemmen.
Soms kun je de tekst voorlezen als een toneelstuk.
Je leest wat de sprekers zeggen.
Dan snap je meestal ook wat ze daarbij denken.
Leuk om te laten horen en om naar te luisteren!

De slimme spin Anansi keek omhoog.
‘Hallo Olifant, ben jij dat?’
‘Ach kleintje,’ was het lachende antwoord. ‘Ga uit de weg. 
Straks trap ik nog op je!’
‘Vergeet het maar, Olifant. Ik ga niet opzij.’

Gebruik verschillende stemmen bij het voorlezen.
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