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1
2 3

4
5

thema 1

10

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a  Wie zitten er in ieder geval in het bestuur? 
Schrijf hun namen op.

 Doe het zo: Alison Oentoro

b Welk woord hoort bij het nummer?
 Kies uit:    benoemen    ontheffen    de secretaris 

   de penningmeester        de voorzitter   

 Doe het zo: ¡ ontheffen

les 1

week 1

Ik mag geen 
voorzitter 
meer zijn.

Ik verklaar de 
vergadering voor 

geopend!

Vanaf nu bent u 
de voorzitter van 

het bestuur.

Op dit moment 
is er €1575,35 

in kas.

Na afloop 
ontvangt u van mij 
een verslag van de 

vergadering

André

Rolink

Alison
Oentoro

Christa
Jagers Murat

Yilmaz EduardPosthuma

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aangezien
leven in de brouwerij brengen
de politicus
de sociale media
de visie
waarderen

benoemen
een functie 
geven

ontheffen
uit een functie 
ontslaan

het bestuur

de voorzitter de secretaris
de penning meester
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thema 1

18

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 
 

1  Welke afbeelding past bij de zin? 
Schrijf het nummer en de letter op.

1  Niet alle ministers zijn even blij met dit besluit. 
Sommigen zijn echt chagrijnig.

 Doe het zo: ¡ b
2 De minister is besluiteloos.
3 Gedecideerd deelt de minister zijn besluit mee.
4 De verleiding is groot om de verblijfsvergunning te geven.

les 6

week 2

Deze mensen voldoen 
niet aan alle regels om 

een verblijfsvergunning te 
krijgen. Maar wat indien ik 

ze terugstuur?

Ik heb de familie een 
verblijfsvergunning gegeven.

a

d

b

c

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de antropoloog
de bedenking
de tijd zal het leren
iemand iets op het hart drukken
indien
leiden tot
de verleiding

een kenmerk van vriendschap

oprecht loyaal hecht

besluiteloos
niet weten wat 
je moet doen

gedecideerd
precies weten 
wat je moet doen
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thema 1

26

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past bij het cijfer?
Kies uit:   de scheen    de pees    het kuitbeen    de wreef 

Doe het zo: ¡ het kuitbeen

les 11

week 3

1

3

42

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de charme
dat spreekt vanzelf
door de knieën gaan
hoofdzakelijk
de kramp
nota bene

een deel van het been

de scheen het kuitbeen
de wreefde pees

innemend
aantrekkelijk

afstotelijk
afschuwelijk

514108_T1.indd   26 02-04-13   11:43



Taal actief • instapkaarten woordenschat • groep 8 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 4

woordenschat | thema 2 | les 1

thema 2

44

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Kijk naar de afbeeldingen. Beantwoord de vragen.
Schrijf het nummer en de letter op.

1  Op welke afbeelding zie je een dier dat moet worden 
overgeplaatst naar een ander onderkomen?

 Doe het zo: ¡ c
2  Op welke afbeelding zie je een onderkomen dat moet 

worden opgeknapt, zodat de dieren gescheiden worden?
3  Op welke afbeelding zie je twee dieren die moeten 

worden verenigd?
4  Op welke afbeelding zie je een onderkomen dat moet worden gesloopt of opgeknapt, 

omdat het helemaal kapot is?
5  Zou je het onderkomen bij vraag 4 opknappen of slopen? 

Leg uit waarom.

les 1

week 1

a b c d

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

geen poot meer verzetten
hartverscheurend
met andere woorden
het onderkomen
overplaatsen
toestromen
verdoven
wijken

opknappen
in orde maken

slopen
afbreken

scheiden
uit elkaar halen

verenigen
bij elkaar brengen
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We mogen niet op het 
schoolplein spelen.

thema 2

52

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees de strip en beantwoord de vragen.
Doe het zo: ¡ niet waar

1 Aanvankelijk verzetten de kinderen zich tegen het verbod. waar / niet waar
2 Pas later verzetten de kinderen zich ertegen. waar / niet waar
3 Juf Lia is bang dat de kinderen er op het schoolplein een potje van maken. waar / niet waar
4 Gaandeweg berusten de kinderen in de zienswijze van juf Lia. waar / niet waar
5 Uiteindelijk accepteert juf Lia de zienswijze van de kinderen. waar / niet waar

les 6

week 2

Toch is het niet 
terecht dat 

het niet mag.

Nou vooruit, als jullie zorgen dat 
het geen troep wordt, mag je 

op het schoolplein spelen.

EVEN LATER

Jammer.

We vinden het niet terecht dat we 
niet op het schoolplein mogen spelen.

Een schoolplein 
is er toch voor 

kinderen.

We zijn bang dat het een 
enorme troep wordt als we 

jullie na schooltijd laten spelen.

Dus u vindt eigenlijk 
ook dat het plein er 
voor de kinderen is.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bemoeilijken
door schade en schande wijs worden
er een potje van maken
iemand opbeuren
iemand voor vol aanzien
de list
paniek zaaien
de zienswijze

zich verzetten tegen

proberen iets te 
laten ophouden

berusten in

accepteren

 uiteindelijk
 gaandeweg
aanvankelijk
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thema 2

60

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Wat past erbij?
Kies uit:    intuïtief      rationeel    

 intuïtief en rationeel 

1 vrienden maken
 Doe het zo: ¡ intuïtief
2 iets op je brood smeren
3 een middelbare school uitzoeken
4 muziek aanzetten
5 foto’s maken van mooie dingen
6 een handvaardigheidsopdracht doen

2 Maak een woordkast. Wat geldt voor jou?
Schrijf de woorden in de goede rij.
Kies uit:  vriendschap    ballet    hardlopen   
  rockmuziek    onweer    spruitjes 

Doe het zo:

koesteren verafschuwen

vriendschap

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

barstensvol
dierbaar
een hart van goud
fijnzinnig
ideaal
sympathiek
uiteraard
de woordspeling

koesteren verafschuwen
houden van een erge hekel 

hebben aan

intuïtief rationeel
op gevoel met verstand
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2  De Chinese stad Shanghai, met druk 

verkeer en hoge kantoorgebouwen. Voor 

fietsers is het hier best gevaarlijk.

thema 3

78

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Kijk naar de foto's. Beantwoord de vragen.

1 Op welke foto zie je een tafereel?
 Doe het zo: ¡ foto 2
2 Op welke foto zie je een bezienswaardigheid?
3 Bij welke foto is de uitleg beknopt?
4 Bij welke foto is de uitleg uitvoerig?
5  Bij welke foto zal er sprake zijn van verontreiniging 

van de lucht?
6  Welke foto geeft de beste impressie van het moderne China, 

en waarom?

les 1

week 1

2  De Chinese stad Shanghai, met druk 

verkeer en hoge kantoorgebouwen. Voor 

1  De Chinese Muur ten noorden van Beijing.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

afdruipen
het niet breed hebben
legendarisch
de mentaliteit
het overblijfsel
rampzalig
de verontreiniging

de impressie het tafereel

de bezienswaardigheid

reizen

beknopt
kort

uitvoerig
uitgebreid
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thema 3

86

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Welke letter hoort erbij?
Let op: er blijven letters over.

1 de voorruit
 Doe het zo: ¡ f 
2 de contactsleutel
3 de pook
4 het dashboard

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de documentaire
exclusief
hakkelen
de knoop doorhakken
manoeuvreren
negeren
ontglippen

onderschatten
meer kunnen 
dan je denkt

overschatten
minder kunnen 
dan je denkt

onderdeel van een auto

het dashboard de pook
de contactsleutel
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thema 3

94

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Kun jij dit geheimschrift ontrafelen?
Schrijf het woord op met de betekenis erachter.
Kies uit:    ergens heen gaan    de denkwijze    stotteren   

  in bezit nemen      het gaat snel      superblij  

1 8-1-11-11-5-12-5-14
 Doe het zo: ¡ hakkelen = stotteren
2 9-14 2-5-19-12-1-7 14-5-13-5-14  
3 5-18-15-16-21-9-20 20-18-5-11-11-5-14
4 4-5 20-9-10-4 22-12-9-5-7-20
5 4-5 7-5-4-1-3-8-20-5-7-1-14-7
6 5-21-6-15-18-9-19-3-8

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

eropuit trekken
euforisch
de gedachtegang
in beslag nemen
ontrafelen
de tijd vliegt

verstrijken

de tijdspanneoverbruggen

de tijd

 luxueus
 comfortabel
primitief

514108_T3.indd   94 02-04-13   11:51



Taal actief • instapkaarten woordenschat • groep 8 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 10

woordenschat | thema 4 | les 1

thema 4

112

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 
 

1 Bekijk de illustraties. Beantwoord de vragen.
Doe het zo: ¡ De danseres draagt een maillot.
1 Wie draagt een maillot?
2 Wie zitten in de commissie?
3  Wat constateert de commissie over de choreografie? 

En over het voetenwerk?

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

allerminst
de bevestiging
de commissie
constateren
ergens je hand niet voor omdraaien
omschrijven
het type

de maillot

het voetenwerkde choreografie

dansen

je ergens voor 
opgeven
laten weten dat 
je meedoet

je ergens voor 
afmelden
laten weten dat 
je niet meedoet
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thema 4

120

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Is het goed of fout? Schrijf het op.
Als het fout is, schrijf dan de goede betekenis op.

1 Verguizen is steen heel fijn malen.
 Doe het zo: ¡ fout – Verguizen is sterk afkeuren.
2 Adoreren betekent heel erg bewonderen, aanbidden.
3 De aanhang is de groep mensen die je volgt.
4 Vermaard betekent dat je in maart jarig bent.
5 De reputatie is je goede of je slechte naam.
6 Verwerven is iets wit verven.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het debuut
er wel pap van lusten
gezegend zijn met
de reputatie
de souplesse
verwerven

de aanhang

furore makenvermaard

de vedette

verguizen adoreren
sterk afkeuren aanbidden
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thema 4

128

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de zin? Schrijf op.
Kies uit:   prijs    ogen    verzeild    hand 

1  ergens je     niet voor omdraaien – 
Iets heel gemakkelijk doen.

 Doe het zo: ¡ hand
2  ergens je      niet van af kunnen houden – 

Je blijft telkens kijken naar iets.

3  ergens in 7 raken – Toevallig in een vervelende 
situatie terechtkomen.

4  tot elke 7 – Wat voor moeite het ook kost.

2 a Welk woord past bij de betekenis?
 Omcirkel de aangegeven letter(s).

1 Met woorden aangeven wat iets betekent (9e letter)
  Doe het zo: ¡ omschrijven 

2 heel erg (4e letter)
3 ervoor zorgen dat een ander iets krijgt (3e letter)
4 een vorm of tekening die je vaker wilt gebruiken (5e letter)
5 wat erbij hoort (7e, 8e en 9e letter)
6 heel erg bewonderen (2e letter)

b Welk woord kun je maken met de omcirkelde letters?

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

ergens in verzeild raken
ergens je ogen niet van af kunnen houden
inclusief
intens
het sjabloon
tot elke prijs
verschaffen

onweerstaanbaar

iemand versierensmachten naar

verliefd

de toename de afname
meer worden minder worden
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a

c

d

b

thema 5

8

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a Welk metaal hoort bij welke letter? 
 Kies uit:  staal    aluminium    zink    platina  
 Doe het zo: a staal

1

2

3

b  Schrijf op: 1 Op welke illustratie zie je een briesje? 2 Op welke een windhoos? 
3 Op welke een orkaan? 

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bedaard
door merg en been gaan
gebiologeerd
vergezeld gaan van
welgeteld

een soort wind

het briesje de windhoos de orkaan

een soort metaal

het staal
het platina

het aluminium
het zink

514113_T5.indd   8 02-04-13   11:59
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thema 5

16

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Lees de tekst en kijk naar de afbeelding. 
Welk woord hoort bij het nummer?
Kies uit:   doorslaggevend    de plaat    de aardkorst  

      het zekere voor het onzekere nemen        

Doe het zo: ¡ doorslaggevend

les 6

week 2

De afgelopen dagen waren vaak lichte schokken te voelen. 
Dit was voor veel mensen 1 ... . Ze wachtten de voorspelde 
aardbeving niet af en ontvluchtten de stad.

2
3

4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

doorslaggevend
het zekere voor het onzekere nemen
landinwaarts
opgewassen zijn tegen
per slot van rekening
de toestand

de aardkorst

de plaathet epicentrum

de aardbeving

 continu
 geregeld
onregelmatig
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thema 5

24

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke natuurramp hebben deze mensen meegemaakt?
Kies uit:   de aardbeving    de tsunami    de eruptie   

     de aardverschuiving            de orkaan      
Doe het zo: ¡ de aardbeving 

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aanwijsbaar
evacueren
het hazenpad kiezen
omkomen
het onraad
reiken
het voorteken

de natuurramp

de tsunami de eruptie de aardverschuiving

instinctief weloverwogen
vanuit het gevoel vanuit het verstand
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1 De film Pietje Bell is soms 
erg grappig, maar het verhaal 

is niet zo spannend.

2 De film Pietje Bell gaat over 
een straatjongen in Rotterdam die 

allemaal kattenkwaad uithaalt.

3 De boodschap van de film 
Pietje Bell is: ‘Wie goed doet, 

goed ontmoet’.

4 In de film Pietje Bell wordt de 
hoofdpersoon opgesloten in de gevangenis. 

Dat kan in het echt niet.

thema 6

42

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a  Lees de tekst. Zet achter de zin of de recensent evalueert, 
analyseert of interpreteert.

 Doe het zo: ¡ evalueren

b Welke recensent vindt de film niet geloofwaardig?

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beïnvloeden
bevallen
geloofwaardig
de recensent
terloops 
verdunnen
zich iets voor de geest halen

een onderdeel van een recensie

analyseren interpreteren evalueren

mondjesmaat

erg weinig

overvloedig

erg veel

514113_T6.indd   42 02-04-13   12:04
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thema 6

50

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Los de rebus op.
Wat lees je?
Doe het zo: ¡ ten gunste van

1

 p = t d = g + ste p = v

 kr = w

3
 – kw + s + je
   kr = p + tje b = k + t

4  +

 d = t 
vl = n

 ke = d + e – cara

5

 
b = v

 
p = h 

+ z

 
+ de

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als puntje bij paaltje komt
bruusk
dan zwaait er wat
magnifiek
de tentakel
virtueel
voor hetzelfde geld

 verslaafd
 geobsedeerd
 gefascineerd

ten gunste van

in het 
voordeel van

ten nadele van

in het 
nadeel van

514113_T6.indd   50 02-04-13   12:05
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thema 6

58

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je alle woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in het interview?
Kies uit:   losgeld    een kidnapper    de ontvoering   

 bruut    grootscheepse    het signalement 

Doe het zo: ¡ de ontvoering

reporter: Dames en heren, we staan hier in Zeist vanwege 1 … van meneer Westrik. 
Hij is vanochtend door 2 … ontvoerd. Mevrouw Van Ooijen staat naast mij 
en heeft alles gezien. Kunt u ons vertellen wat hier een uur geleden heeft 
plaatsgevonden?

mevr. Van Ooijen: Ik liep hier over straat en toen zag ik dat een man die meneer zijn auto in 
sleurde. Het gebeurde heel 3 … .

reporter: Kunt u ons 4 … geven van die man?
mevr. Van Ooijen: Ik schat dat hij ongeveer 40 jaar was. Door zijn bivakmuts heb ik zijn gezicht 

niet goed kunnen zien. Hij droeg een zwarte jas en spijkerbroek.
reporter:  Dank u wel. Ik heb net gehoord dat de man 2 miljoen euro 5 ... heeft geëist. 

De politie is intussen met een 6 … zoekactie begonnen. Terug naar de studio.

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aannemelijk
grootscheeps
in gebreke blijven
nul op het rekest krijgen
ongedeerd
van de schrik bekomen 
vermoedelijk

het signalement

het losgeldde kidnapper

de ontvoering

zachtzinnig bruut

voorzichtig gewelddadig

514113_T6.indd   58 02-04-13   12:05
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thema 7

76

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Lees de contactadvertentie. Daarin staan vijf ken identiteit. 
Neem de woordparachute over en vul hem. de kenmerken 
van de vrouw eronder.
Doe het zo:

Duitse vr, 43, weduwe, lief & zorgzaam, 
zoekt man die houdt van wandelen en 
samen theedrinken. 

Mail naar gudrunbauma@malmberg.nl

les 1

week 1

de identiteit

geslacht
vrouw 

leeftÿ d 
 

 
 

 
 

 
 

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

appels met peren vergelijken
de contactadvertentie
de context
daadwerkelijk
het opzicht
zich uiten

 sensationeel
 buitengewoon
 leuk

(een kenmerk van) de identiteit

de 
nationaliteit

de burgerlijke 
staat

de persoonlijk-
heid
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thema 7

84

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a  Welke manieren van reageren zie je in de afbeelding? 
Kijk naar de cijfers.
Kies uit:  overgevoelig    koelbloedig    gelaten  

 Doe het zo: ¡ gelaten

b  Welke woorden uit de instapkaart passen bij de letters?

les 6

week 2

a

12

3

b

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

desalniettemin
eigen haard is goud waard
op onbegrip stuiten
sjorren
tolereren
wezenlijk
zich verheffen

een manier van reageren

overgevoelig koelbloedig gelaten

bekrompen

weinig begrip 
voor andermans 
ideeën

ruimdenkend

veel begrip voor 
andermans 
ideeën
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thema 7

92

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:     heimelijk        onverholen        nederig     

 bescheiden    zelfbewust    uit de hoogte  

1 Bouchra treedt niet gauw op voorgrond. Ze is … .
 Doe het zo: ¡ bescheiden
2  De ober doet alles wat we vragen en durft ons 

daarbij niet aan te kijken. Hij gedraagt zich … .
3  Die tennisser heeft nooit een aardig woord 

voor zijn fans. Hij doet altijd … .
4  Mijn vader is goed in zijn werk en hij heeft veel 

zelfvertrouwen. Anderen vinden hem daarom … .
5  De politicus noemt op tv alle fouten van haar 

tegenstander. Haar kritiek op hem is … .
6  Frank steekt … een sigaret op, want hij mag 

niet roken van zijn ouders.

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de frustratie
gelegen
hemel en aarde bewegen
in het bijzijn van
mechanisch
verkondigen
verregaand

 uit de hoogte
 zelfbewust
 bescheiden
nederig

heimelijk

in het geheim

onverholen

openlijk
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110

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past bij de zin? Schrijf de letters op. 
Als je het goed doet, vormen alle letters achter elkaar het woord 
dat bij zin 6 hoort.
Kies uit:   i-m overgeleverd zijn aan    e-n-d drastisch   

   d-e opbeurend        e-r als de wiedeweerga   
 p-r vrijheid, blijheid 

1  Toen ik laatste werd bij de zwemwedstrijd, zei mijn trainer: 
‘Maar je was wel sneller dan de vorige keer!’

 Doe het zo: ¡ d – e
2  Ik mag helemaal zelf kiezen of ik vanmiddag ga zwemmen, 

skaten of gamen. 
3  Of ik na deze blunder nog opgesteld word, hangt af van het 

besluit van de trainer. 
4  Ik krijg geld van mijn oom en ren zo snel als ik kan naar de 

speelgoedwinkel. 
5  Om ervoor te zorgen dat ik mijn huiswerk maak, neemt mijn 

moeder een harde maatregel: ze pakt mijn spelcomputer af.
6  Het is prachtig weer, maar ik zit binnen met een enorme stapel 

huiswerk. 

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als de wiedeweerga
drastisch
het embleem
de houtskool
overgeleverd zijn aan
van generatie op generatie
van heinde en verre
vrijheid, blijheid

deprimerend opbeurend

somber makend vrolijk makend

kleinschalig grootschalig

niet erg uitgebreid erg uitgebreid
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:   van ondergeschikt belang    wellicht   

   te pas en te onpas        de functie    

les 6

week 2

1

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

… zou zich in zijn graf omdraaien
de functie
iets op touw zetten
klaarblijkelijk
te pas en te onpas
wellicht

de basisbehoefte

de 
geborgenheid

de 
waardering

de 
ontplooiing

van cruciaal 
belang

heel belangrijk

van ondergeschikt 
belang

minder belangrijk
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Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? 
Begin bij 
Ken je alle woorden? 
Begin bij 

1 Is het argument steekhoudend (A) of ondeugdelijk (B)?

1  Meisjes kunnen in Burkina Faso niet naar school, 
want ze moeten op hun broertjes en zusjes passen.

 Doe het zo: ¡ B
2  De regering moet meer geld geven aan het onderwijs, 

omdat kinderen de toekomst zijn.
3  Het is goed dat kinderen ontbijt op school krijgen, 

want dan eten ze tenminste netjes. 
4  Kinderarbeid moet worden afgeschaft, omdat kinderen 

moeten spelen en leren.
5  Leren lezen is belangrijk, want hierdoor kun je boeken 

begrijpen en word je dus slimmer.
6  Corruptie is goed, omdat iedereen wel wat extra geld wil.

2 a Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  investeren    op touw zetten    systematisch    een beurs  

 Doe het zo: ¡ op touw zetten

Joske en Casper willen een project 1 … in Burkina Faso. Daarvoor hebben ze 2 … aangevraagd bij 
de regering. Hun plan is om te 3 … in een restaurant met een moestuin. De planten uit die tuin 
kunnen weer gebruikt worden in het restaurant. Ook zijn ze 4 … te werk gegaan met hun weblog. 
Daarop is voor de mensen in Nederland stap voor stap te volgen hoe ze de zaken aanpakken. 

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de beurs
de gaarkeuken
het gewas
investeren
krakkemikkig
roeien met de riemen die je hebt
systematisch

een probleem in ontwikkelingslanden

het 
analfabetisme

het 
schoolverzuim

de corruptie

een ondeugdelijk 
argument

een slecht 
argument

een steekhoudend 
argument

een goed 
argument
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Wat doe je als je in een zin een onbekend woord tegenkomt?
Onbekend woord

Lees door.
Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?  

Lees door.Begrijp je de tekst ook zonder 
dat je de betekenis van het 
woord weet?

Lees door.Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?

Lees door.
Heb je de betekenis? 
Zet die in de zin. Klopt de zin? 
Is het logisch?

Zoek het woord op in het woordenboek.  
Heb je de betekenis? Zet die in de zin. 
Klopt de zin? Is het logisch?

Zoek het woord op in het woordenboek.  

Stap 5

Bekijk of je de betekenis kent van delen van 
het woord. Bijvoorbeeld bij een samenstelling 
of een woord met een voor- of achtervoegsel.

Stap 3

Lees door.

Stap 1

Bekijk de omgeving van het woord.                                                        
Lees de zin ervoor of erna of probeer te 
raden waarmee het woord te maken heeft.

Stap 2

Vraag je klasgenoten of je leerkracht naar 
de betekenis van het woord.

Stap 4

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

                                                 

Bijvoorbeeld bij een samenstelling 

Stappenplan


