
(E deel – pakket B)

LESWEEK 3 
Aanpak 3 leerlingen

Les 9

Groep 6

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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Het leukste judoduo 

Ben je dol op stuntelverhalen? Hier komt er één. Ik ben Stefano en Zara is Ben je dol op stuntelverhalen? Hier komt er één. Ik ben Stefano en Zara is 
mijn tweelingzus. Zij zit sinds kort bij een jeugdtheatergroep en wil later mijn tweelingzus. Zij zit sinds kort bij een jeugdtheatergroep en wil later 
actrice worden. Ik ben een kei in fotograferen en filmen. Ik heb gespaard actrice worden. Ik ben een kei in fotograferen en filmen. Ik heb gespaard 
voor een videocamera en nu probeer ik een animatiefilm te maken. voor een videocamera en nu probeer ik een animatiefilm te maken. 
Ik ben het liefst de hele dag aan het opnemen. Ik ben het liefst de hele dag aan het opnemen. 
Nu het probleem: onze moeder is een soort gezondheidskoningin. Nu het probleem: onze moeder is een soort gezondheidskoningin. 
Urenlang zeurt ze over bewegen, conditie en vitaminetabletten. Ze is Urenlang zeurt ze over bewegen, conditie en vitaminetabletten. Ze is 
supertrots op ons, maar vindt het ook heel belangrijk dat we sporten. supertrots op ons, maar vindt het ook heel belangrijk dat we sporten. 
Maar … we zijn allebei vreselijk onsportief. Een stel klunzen zijn we; Maar … we zijn allebei vreselijk onsportief. Een stel klunzen zijn we; 
sporten is voor ons een regelrecht drama. We zouden binnen de kortste sporten is voor ons een regelrecht drama. We zouden binnen de kortste 
keren op de operatietafel belanden met een gebroken been en dan keren op de operatietafel belanden met een gebroken been en dan 
maanden moeten revalideren bij een fysiotherapeut. Veel liever zijn we maanden moeten revalideren bij een fysiotherapeut. Veel liever zijn we 
bezig met optreden en filmen.

Maar een paar weken geleden vond mama het genoeg. Ze was Maar een paar weken geleden vond mama het genoeg. Ze was 
onverbiddelijk: niet sporten betekent stoppen met toneelspelen en onverbiddelijk: niet sporten betekent stoppen met toneelspelen en 
fotograferen. Dus toen hebben we toegegeven en megaveel fotograferen. Dus toen hebben we toegegeven en megaveel 
internetpagina’s bekeken. Ongelooflijk: we kwamen zoveel sporten internetpagina’s bekeken. Ongelooflijk: we kwamen zoveel sporten 
tegen! Individuele sporten als hordelopen, motorcross of tegen! Individuele sporten als hordelopen, motorcross of 
trampolinespringen. En teamsporten zoals rugby en onderwater-polo … trampolinespringen. En teamsporten zoals rugby en onderwater-polo … 
We vonden het allemaal niks. Omdat mama bijna ontplofte, kozen we We vonden het allemaal niks. Omdat mama bijna ontplofte, kozen we 
maar voor judo. Beetje stoeien op een mat; dat moet kunnen, dachten wij.maar voor judo. Beetje stoeien op een mat; dat moet kunnen, dachten wij.
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LES 9 – 10

Dus op een zaterdagmorgen fietsten we met frisse tegenzin twee Dus op een zaterdagmorgen fietsten we met frisse tegenzin twee 
kilometer naar de judoschool. In de kleedkamer trokken we ons witte kilometer naar de judoschool. In de kleedkamer trokken we ons witte 
judopak aan. Het was druk in de zaal waar je moest judoën. Na wat vage judopak aan. Het was druk in de zaal waar je moest judoën. Na wat vage 
Japanse buigingen en groeten begon de meester met de judoles. Hij zei Japanse buigingen en groeten begon de meester met de judoles. Hij zei 
dat Zara en ik nu judoka’s zijn. En hij legde uit dat je bij judo leert hoe je dat Zara en ik nu judoka’s zijn. En hij legde uit dat je bij judo leert hoe je 
iemand moet aanvallen en hoe je een aanval tegenhoudt door jezelf te iemand moet aanvallen en hoe je een aanval tegenhoudt door jezelf te 
verdedigen. 

Eitje, zou je zeggen. Maar er is één ding dat Zara en ik absoluut niet Eitje, zou je zeggen. Maar er is één ding dat Zara en ik absoluut niet 
kunnen verdragen. Als iemand met ons stoeit, voelt dat als kietelen en kunnen verdragen. Als iemand met ons stoeit, voelt dat als kietelen en 
moeten we keihard lachen! Ik moest stoeien met een meisje dat met een moeten we keihard lachen! Ik moest stoeien met een meisje dat met een moeten we keihard lachen! Ik moest stoeien met een meisje dat met een moeten we keihard lachen! Ik moest stoeien met een meisje dat met een 
judo-examen haar groene band had gehaald. Ze pakte me met een judo-examen haar groene band had gehaald. Ze pakte me met een 
stevige greep vast. Ik begon meteen te brullen van het lachen. Net als stevige greep vast. Ik begon meteen te brullen van het lachen. Net als 
Zara, die een judogreep oefende met de meester. We konden niet Zara, die een judogreep oefende met de meester. We konden niet 
stoppen, het ging minutenlang door. Alle kinderen werden aangestoken stoppen, het ging minutenlang door. Alle kinderen werden aangestoken 
door onze lach en begonnen te schateren. Op een gegeven moment door onze lach en begonnen te schateren. Op een gegeven moment 
rolde iedereen gierend van de lach over de matten. Gelukkig kon de rolde iedereen gierend van de lach over de matten. Gelukkig kon de 
meester er zelf ook om lachen …  
‘Het lijkt wel een van mijn theatervoorstellingen,’ grinnikte Zara.‘Het lijkt wel een van mijn theatervoorstellingen,’ grinnikte Zara.
‘Als ik mijn fotocamera hier had, zou ik het fotograferen,’ zei ik. ‘Als ik mijn fotocamera hier had, zou ik het fotograferen,’ zei ik. 
Op dat moment kwam mama binnen. Ze keek verbaasd rond.Op dat moment kwam mama binnen. Ze keek verbaasd rond.
‘Zijn dit uw kinderen?’ vroeg de meester haar. ‘Voor de judosport zijn ze ‘Zijn dit uw kinderen?’ vroeg de meester haar. ‘Voor de judosport zijn ze 
rampzalig, maar als komisch duo onverbeterlijk. Kan ik ze boeken voor rampzalig, maar als komisch duo onverbeterlijk. Kan ik ze boeken voor 
ons judojubileum komende maand?’   
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aan de slag

zandloper
Zet in elk woord een streepje na elke klankgroep met de markeerstift. 

j u d o j u b i l e u m o n d e r w a t e r p o l o

a n i m a t i e f i l m v i t a m i n e t a b l e t

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

caissière kilometerteller try-out mountainbike
muziekprogramma textielindustrie wegrestaurant vliegtuigpassagier
oplichterij verduidelijking brandbeveiliging fotopresentatie
knieën synthetisch revalideren geloofwaardigheid
lasagne Italiaan magiër muziekcafé
parkeergarage videokwaliteit militair omdraaiing
judogrepen ontspanning perfectionistisch wetenschappelijk
dashboard betrokkenen imago juryoordeel
bewijsmateriaal magnetisch concentratie internetpagina’s
commentator boulevard champignon qua

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

Wat ga ik leren?
• naar het eind van de zin lezen, niet naar het eind van de regel. tip 5
Ik pas dit toe op de tekst Het leukste judoduo.

De zinnen uit de tekst Het leukste judoduo lopen door op de volgende regel.
Lees elke zin als één hele zin.

a Ik heb gespaard voor een videocamera en nu
probeer ik een animatiefilm te maken.

b Ze is supertrots op ons, maar vindt het ook
heel belangrijk dat we sporten.

c Dus op een zaterdagmorgen fietsten we
met tegenzin twee kilometer naar de judoschool.

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor. Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor. Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.

3
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E6 | LES 9

terugkijken

ik begrijp & ik vind

Welke antwoorden horen bij deze waarom-vragen? Maak een keuze.

Waarom gingen de kinderen sporten? 
Waarom dacht Stefano: Judo? Eitje! 

Waarom brulden ze van het lachen? 
Waarom nodigde de judomeester hen uit?

Markeer de woorden die bij Stefano of Zara horen met de 
markeerstift.

6

7

66, tip 5

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

Kruis aan.
Ik kan ook bij lange zinnen naar het eind van de zin lezen.

5

Lees de tekst Het leukste judoduo. 16-17

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

Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.

4

leren optreden
bewegen

lachen sporten
tekenen

toneelspelen

foto’s maken gamen
filmen

zwemmen
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vloeiend & vlot

66E6 Wat hoort bij elkaar?

Lees steeds toe naar het eind van de zin.
Staat aan het einde van de regel geen leesteken?
Lees dan door op de volgende regel.

De woorden van een zin horen bij elkaar.
Laat dat horen. Zorg dat je weet waar de zin eindigt.
Begin te lezen en lees toe naar het einde van de zin.

In een hoek van de rommelige zolder stond een houten kist.

De fontein op het grote plein in het centrum is prachtig
opgeknapt.

Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.

Lees zinnen, geen losse woorden.


	Dropdown1: [Omdat dat moest van hun moeder.]
	Dropdown2: [Maak een keuze]
	Dropdown3: [Maak een keuze]
	Dropdown4: [Maak een keuze]
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


