
Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 8 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 25

taal verkennen | thema 7 | les 2

78

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep de inhoudswoorden en zet 
erboven welke woordsoort het is. Gebruik de afkorting. 
Sla steeds een regel over.

1 De jongen mag de rode wijn proeven.
Doe het zo:
 zn ww bn zn ww
¡ De jongen mag de rode wijn proeven.

2 De wijn smaakt zuur.
3 Zijn kleine keel voelt stroef.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Tot welke woordsoort behoren de gekleurde woorden?
Schrijf de afkorting op.
Tip: het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. 
Het bijwoord zegt iets over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord.

Contactadvertentie

1 Dapper meisje (11) zoekt spoedig lotgenoot.
 Doe het zo: ¡ bn + bw
2 Mijn familie en ik vertrekken snel op wereldreis.
3 Een compleet schooljaar zullen we onderweg zijn.
4 Mijn school gaat (via de wereldschool) gewoon door.
5 Kan ik mijn ervaringen met iemand delen?
6 Ik krijg graag contact met een leuke leeftijdsgenoot.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat inhoudswoorden zijn.

Dit moet je weten
Je kunt woordsoorten in twee groepen 
verdelen: inhoudswoorden en 
functiewoorden.
De inhoudswoorden geven betekenis 
aan de zin. Inhoudswoorden zijn:
• werkwoorden (ww)
• zelfstandige naamwoorden (zn)
• bijvoeglijke naamwoorden (bn)
• bijwoorden (bw)

 zn ww bw bn zn
     
In de keuken hangen erg gele gordijnen.
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taal verkennen | thema 7 | les 4

80

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de samentrekking. 

1  Ons huis heeft een carport, ons huis heeft een grote tuin 
en ons huis heeft een zwembad.  

  Doe het zo: ¡  Ons huis heeft een carport, een
grote tuin en een zwembad. 

2 In de tuin staan groene planten en bloeiende planten.
3 De tuin is mooi in het voorjaar en in het najaar.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf de hele zin op. Zet een streep door de dubbele 
woorden, woorddelen en zinsdelen die je kunt samentrekken. 
Voeg eventueel het weglatingsstreepje toe.

1 Ik doe graag jongensdingen en ik doe graag meisjesdingen. 
  Doe het zo: 

 ¡  Ik doe graag jongensdingen- en 
ik doe graag meisjesdingen.

2 Ik speel graag een potje voetbal en ik speel graag een potje rugby. 
3 Ik klets graag en ik knutsel graag.
4 Het verschil is vooral goed te merken tussen jonge kinderen en oudere kinderen.
5 Kleuters spelen graag zowel in de bouwhoek als in de huishoek.
6 In de onderbouw en de bovenbouw merk je al meer de verschillen.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een samentrekking is.  

Dit moet je weten 
In een zin mag je soms bepaalde woorden 
of een deel van een woord weglaten. Het 
gaat dan om woorden of delen daarvan 
die je anders letterlijk zou herhalen. Dit 
noem je een samentrekking.
• Bij woorden kun je een deel van een 

woord weglaten. Je gebruikt dan wel 
een weglatingsstreepje.
voorgesprek en nagesprek 

 voor- en nagesprek

• Bij woordgroepen kun je een woord 
weglaten. 
grote kinderen en kleine kinderen 

 grote en kleine kinderen 

• Bij samengestelde zinnen kun je een 
of meer zinsdelen weglaten.
Ik eet een appel en ik eet een banaan. 

 Ik eet een appel en een banaan.
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taal verkennen | thema 7 | les 7

86

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de zin over. Onderstreep het onderwerp rood, 
het lijdend voorwerp groen en omcirkel het 
meewerkend voorwerp geel. 
Let op: niet elke zin heeft alle zinsdelen.

1 De jongen gaf Xiang een harde duw.
 Doe het zo: 
 ¡ De jongen gaf Xiang een harde duw.

2 Xiangs moeder speelde vroeger piano.
3 De meester geeft de klas een les.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Benoem het gekleurde zinsdeel. Kijk goed naar de vraag.

1 Seps klas organiseert een einde-van-groep-8-feest. 
 Wat organiseert Seps klas?
 Doe het zo: ¡ lijdend voorwerp
2 Daphne geeft iedereen een uitnodiging.
 Aan wie geeft Daphne een uitnodiging?
3 Alleen Sep wordt overgeslagen.
 Wie wordt overgeslagen?
4 Sep vraagt Karima uitleg.
 Wat vraagt Sep?
5 Karima durft Sep de waarheid niet te zeggen.
 Aan wie durft Karima de waarheid niet te zeggen?
6 Ze negeert zijn vraag liever.
 Wat negeert ze?

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp in 
een zin vindt.

Dit moet je weten
•  Het onderwerp vind je door te 

vragen: wie (of wat) + gezegde?
•  Het lijdend voorwerp vind je door te 

vragen: wat (of wie) + gezegde + 
onderwerp?

•  Het meewerkend voorwerp vind je 
door te vragen: aan wie + gezegde + 
onderwerp (+ lijdend voorwerp)?

De miljonair schenkt het museum 
morgen een kunstwerk.
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taal verkennen | thema 7 | les 9

88

thema 7

Eerst proberen
Schrijf de juiste vorm van het werkwoord op. 

1 Een groep relschoppers … aan het demonstreren (zijn). 
 Doe het zo: ¡ is 
2 De schaapskudde … de herder. (volgen)
3 De politici … feest in de Tweede Kamer. (vieren)

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Kies de juiste vorm van de persoonsvorm.

1 De groep kinderen kijkt / kijken nieuwsgierig naar de nieuwe jongen.
 Doe het zo: ¡ kijkt
2 De klas accepteert / accepteren de nieuwkomer snel.
3 Die drie oudsten neemt / nemen de nieuwe jongen mee op sleeptouw.
4 Een viertal meisjes vertelt / vertellen over de gebruiken in de klas.
5 Veel kinderen wilt / willen naast de nieuwe jongen zitten.
6 De groep heeft / hebben nog plaats voor twee nieuwe kinderen.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat onderwerp en persoonsvorm 
in getal overeenstemmen, maar dat dit 
soms niet meteen duidelijk is.   

Dit moet je weten 
Het onderwerp en de persoonsvorm 
komen overeen in getal. Meestal zie je 
gelijk of het onderwerp enkelvoud of 
meervoud is, maar soms is het lastig. 
• Soms bestaat het onderwerp uit een 

woord dat in vorm enkelvoud is, maar 
in betekenis als meervoud overkomt. 

 De politie was al snel aanwezig. 

• Na hoeveelheidswoorden als aantal, 
groep, kudde, serie, rij, paar, stapel, 
troep gebruik je enkelvoud. 

 Een aantal kinderen was te laat. 

• Soms heb je niet door dat het woord 
meervoud is. 

  De musea hebben aangekondigd om 
samen te gaan werken. 

 Musea is het meervoud van museum.
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