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woordenschat | thema 1 | les 1

het detail

iets wat helpt 
om iets 

duidelijker 
te maken

geld 
dat verdiend 

wordt

het succes

over 
de brug 
komen

de 
ondersteuning

betalen

iets wat 
lukt

een 
klein stukje 

van 
iets groters

iets wat 
fout gaat

de 
mislukking

de opbrengst

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 Memory! Zoek de goede kaartjes bij elkaar.
Doe het zo: ¡ d

les 1

week 1

a

1 2
3

654

d

b

e

c

f

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

het detail
inschakelen
de ondersteuning
het ontwikkelingswerk
de opbrengst
over de brug komen
tenzij

 het succes  de mislukking
 iets wat goed gaat iets wat fout gaat

acties voor goede doelen

de 
loterij

de 
rommelmarkt

de 
sponsorloop

514107_T1_V5.indd   10 02-04-13   11:01



Taal actief • instapkaarten woordenschat • groep 7 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 2

woordenschat | thema 1 | les 6

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 Waar of niet waar?

1 Aids en cholera zijn voorbeelden van ziektes. waar/niet waar
 Doe het zo: ¡ waar
2 Aids is hetzelfde als cholera. waar/niet waar
3 Aids is een darmziekte. waar/niet waar
4 Als je cholera hebt, moet je overgeven. waar/niet waar
5 Aids zorgt ervoor dat je lichaam alle ziektes 
 tegenhoudt. waar/niet waar
6 Bij aids krijg je vaak veel ziektes tegelijk. waar/niet waar

2  Bij welke zin past het woord minachten? 
Bij welke zin het woord respecteren?

1 Wat goed dat jij geld geeft aan het goede doel.
 Doe het zo: ¡respecteren
2 Het valt me erg van je tegen dat je vals speelt.
3  Hij helpt nooit andere mensen, 

hij denkt alleen aan zichzelf.
4  Als de tegenpartij heeft gewonnen, 

klap ik ook daarvoor.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

circa
de epidemie
er alleen voor staan
hoe dan ook
de huisvesting
ingrijpend
het kinderrecht
ter plekke

 respecteren minachten
 veel geen enkele 
 waardering waardering

de ziekte

de aids de cholera
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thema 1

26

les 11

week 3

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 teksten en lees de zinnen.
Zijn de zinnen waar of niet waar?

‘Dag allemaal, mensen geven 
de laatste tijd te weinig aan goede 
doelen. Ik vind dat dat moet veranderen! 
Niet iedereen is namelijk zo rijk als wij. 
Er zijn zelfs mensen die de hele dag 
leven op droge rijst en water! Dus geef 
alstublieft, elk bedrag is goed. Bedankt 
voor jullie aandacht.’

‘Hij heeft een punt, maar ik heb 
drie kinderen en twee honden om 
voor te zorgen. Dat kost een hoop 
geld. Dus ik doe het niet.’

1 De vrouw houdt een pleidooi.
 Doe het zo: ¡ niet waar
2  De man probeert mensen over te halen om geld te geven aan goede doelen.
3 De vrouw is overgehaald, ze gaat geld geven.
4 De vrouw moet het pleidooi helaas afwijzen.

Ken je alle woorden? Begin bij 

 Lees de teksten en lees de zinnen.
Zijn de zinnen waar of niet waar?

de laatste tijd te weinig aan goede 
doelen. Ik vind dat dat moet veranderen! 
Niet iedereen is namelijk zo rijk als wij. 
Er zijn zelfs mensen die de hele dag 
leven op droge rijst en water! Dus geef 
alstublieft, elk bedrag is goed. Bedankt 

 Lees de teksten en lees de zinnen.
Zijn de zinnen waar of niet waar?

doelen. Ik vind dat dat moet veranderen! 
Niet iedereen is namelijk zo rijk als wij. 
Er zijn zelfs mensen die de hele dag 
leven op droge rijst en water! Dus geef 
alstublieft, elk bedrag is goed. Bedankt 

‘Hij heeft een punt, maar ik heb 
drie kinderen en twee honden om 
voor te zorgen. Dat kost een hoop 

1 De vrouw houdt een pleidooi.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de constructie
heftig
iemand de hemel in prijzen
het punt
snerpen
zich als een olievlek verspreiden
zowel … als

 f lexibel star
 je makkelijk je moeilijk
 aanpassen aanpassen

overhalen

het argumentafwijzen

het pleidooi
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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  Welk woord past op de lege plek? 
Kies uit de woorden in de instapkaart.

1 Het ontsnapte aan mijn …
 Doe het zo: ¡ aandacht
2 Het water stroomt door een diepe …
3 Bij de visboer kochten we een lekkere …
4  Joeri vindt het leuk om hard te lopen, 

hardlopen geeft hem een …
5 In de sloot groeien lange groene ...

2 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  welwillend    dubieus    vermogend    afwijzend   
      bedrog            de dupe van            straatarm     

1 Meneer De Vree was …
 Doe het zo: ¡ straatarm
2 Hij bedacht een … plannetje om geld te verdienen.
3  Hij ging loten verkopen voor de Loterij voor het Goede Doel. 

Sommige mensen stonden er … tegenover en kochten niks.
4 Anderen waren … en kochten veel loten.
5 Maar ze werden … zijn snode plannen.
6  De loterij van meneer De Vree was namelijk …, 

want je kon er helemaal geen prijzen winnen!
7 Op deze manier werd meneer De Vree een … man.

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aan de aandacht ontsnappen
de algen
het bedrog
dubieus
ergens de dupe van zijn
de geul
de kick
de makreel

 welwillend afwijzend
 ergens positief ergens negatief 
 tegenover staan tegenover staan

 vermogend
 arm

 straatarm
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woordenschat | thema 2 | les 6

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 Welke letter hoort bij het woord?.
Als je het goed doet, lees je een woord.
 deinen    de riem    de haal    het roeiblad    de kist    het wrak 
Let op: één letter is overtollig!

Doe het zo: deinen – s

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

deinen
elders
in toom houden
onverbiddelijk
overtollig
uit de hand lopen
het wrak

 relaxed opgewonden
 kalm druk

de riem

het roeibladde haal

de roeiboot
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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 Schrijf het tegengestelde op.
Kies uit:  vermogend    opgewonden    welwillend   
    elders        ten koste van        chagrijnig   

1 hier – …
 Doe het zo: ¡ hier – elders
2 afwijzend – …
3 relaxed – …
4 ten bate van – …
5 arm – …
6 opgetogen – …

2 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  de creativiteit    chagrijnig    komisch    verbinden   
     ontiegelijk          onder de knie          van de baan    

Let op: twee woorden horen er niet bij.
Doe het zo: ¡ ontiegelijk
Schrijven is soms een 1 … moeilijk beroep. Weet je waarom? 
Elke dag moet je 2 … en het doorzettingsvermogen hebben 
om te schrijven. Je moet jouw gedachten en de taal met elkaar 
kunnen 3 … Het duurt lang voordat je dit 4 … hebt. Maar niet 
5 … worden: het is ook een fantastisch mooi beroep, hoor!

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de creativiteit
het hulpmiddel
onder de knie hebben
ondervinden
ontiegelijk
oorspronkelijk
van de baan zijn
verbinden

 opgetogen chagrijnig
 heel blij niet blij

 ten koste van ten bate van
 ergens nadeel ergens voordeel 
 van hebben  van hebben
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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 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  carnavalskrakers    vermomt zich   
       volksfeest              uitbundig        
      ingetogen            uit haar bol     

1 Anne is rustig en bescheiden. Ze is …
 Doe het zo: ¡ ingetogen
2  Met carnaval zet ze een masker op, 

zodat ze niet meer te herkennen is. Ze … …
3 Dan viert ze vrolijk en uitgelaten feest. Ze is …
4  Ze zingt mee met de liedjes die populair zijn 

met carnaval. Ze zingt …
5  Anne is niet de enige die heel uitgelaten feest 

viert en … gaat.
6  Heel veel mensen vieren carnaval. 

Het is een echt …

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beduusd
doordringend
de traditie
troebel
uit de kluiten gewassen
uit je bol gaan
zo zout heb ik het nog nooit gegeten

 uitbundig ingetogen
 uitgelaten rustig

de carnavalskraker

de vermomminghet volksfeest

het carnaval
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woordenschat | thema 3 | les 6

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 Zoek de woorden bij de zinnen. Kijk ook naar de illustratie.
Kies uit:  de vroedvrouw    de bevalling    de navelstreng   
         goedkeurend                  de kraamvrouw        

1 Het moment dat de baby geboren wordt.
 Doe het zo: ¡ de bevalling
2 Het koord waarmee de baby en de moeder zijn.
3 De vrouw die helpt bij de bevalling.
4 Je laat merken dat je het ermee eens bent.
5 De vrouw die net een baby heeft gekregen.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de bijdrage
gebruikelijk
in de kinderschoenen staan
ingrijpen
de methode
voordien

 afkeurend goedkeurend
 niet mee eens mee eens

de vroedvrouw

de navelstrengde kraamvrouw

de bevalling
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woordenschat | thema 3 | les 11

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 Kijk naar de illustratie.
Schrijf het juiste woord achter het nummer.
Kies uit:   afkeuren      likkebaarden    
   kokhalzen      de termiet    
  de mug    de sprinkhaan   
  de garnaal 
Let op: twee woorden horen er niet bij.
Doe het zo: ¡ de garnaal

les 11

week 3

4

2

1 3 5

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aanprijzen
afhankelijk van
het alternatief
behoefte hebben aan
de bouillon
in totaal
voedzaam
het water loopt me in de mond

 likkebaarden kokhalzen
 de lippen af likken bijna overgeven

het insect

de mug de sprinkhaan  de termiet
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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 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  inspraak    beperkt    volledig    stemrecht    stembus 

Doe het zo: ¡ beperkt

Wij houden in de klas een democratische verkiezing over onze 
schoolreis. De meester heeft van tevoren opgeschreven waar we 
uit kunnen kiezen, dus de keuze is 1 … Ieder kind heeft één 
stembiljet gekregen. Daardoor heeft iedereen evenveel 2 … Wat 
je invult op je stembiljet, is geheim. Je bent 3 … vrij om te 
kiezen waar je heen wilt. Zodra je het stembiljet hebt ingevuld, 
stop je die in de 4 … De meester maakt de uitslag bekend. De 
meeste stemmen gelden. Op deze manier oefenen we alvast 
voor als we 18 jaar zijn, want dan krijg je past écht 5 …

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bijstellen
de bloemetjes buiten zetten
de buitenkans
rechtvaardig
respect afdwingen
ten opzichte van

 volledig beperkt
 helemaal gedeeltelijk

de verkiezing

de inspraakhet stemrecht

democratisch
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woordenschat | thema 4 | les 6

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 Achter elk gekleurd woord staan vier woorden.
Schrijf op welk woord er niet bij hoort.
Doe het zo: ¡ jurk
1 hoofddeksel – pet, hoed, jurk, tulband
2 sombrero – hoed, brede rand, Mexico, geloof
3 keppeltje – joden, vierkant kapje, geloof, mannen
4 tulband – gewikkelde doek, hoofddeksel, geloof, fietsband

2 Kijk naar de afbeeldingen.
Welke zijn varianten van elkaar?
Doe het zo: a is een variant van d

les 6

week 2

c

a b

g

f

e

d

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

je niet uit het veld laten slaan
pasklaar
terecht
de variant
willekeurig
zich wenden tot

 aanwakkeren sussen
 heftiger kalmer

de tulband

het keppeltjede sombrero

het hoofddeksel
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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 hoort erbij?
Kies uit:  de prairie    de mustang    de cowboy    de rodeo   
   de minstreel      de ridder      de page      de nar  

Doe het zo: ¡ de cowboy

les 11

week 3

1

2

3

4

6 7
5

8

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als bij toverslag
als het ware
door het oog van de naald kruipen
oog hebben voor
de plicht
suggereren

mensen op het kasteel

de minstreel de page de nar

de mustang

de prairiede rodeo

de cowboy
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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 Bekijk de afbeeldingen en lees de tekst. 
Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:   bovenaanzicht    degelijk    doorsnede    formaat   

    installatie          instellen         werktekeningen   

Doe het zo: ¡ werktekeningen
Handleiding camera
Tekening A en C zijn allebei 1… .
Tekening A is het 2 b… van de camera.
Met knop B kun je het soort foto dat je wilt maken 3… .
Om foto’s op je computer te zetten, sluit je de camera aan op de computer met een kabel.
De 4… gaat dan vanzelf.
Tekening C is een 5 d… van de camera.
Het 6… van de camera is 5 bij 4 centimeter.
De camera zal niet snel stukgaan, want hij is erg 7… .

les 1

week 1 woordenschat

slaapverwekkend boeiend
saai spannend

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bevatten
degelijk
de installatie
instellen
trappelen van ongeduld
typisch

het bovenaanzicht

de doorsnedehet formaat

de werktekening
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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 Zoek de juiste betekenis. Schrijf de letter op.
Als je het goed doet, lees je een woord.

1 exact
 Doe het zo: ¡ g
2 ruwweg 3 inventief
4 innovatief 5 functioneel

Janne weet overal een 
oplossing voor. n

Deze kleding is echt 
vernieuwend. i

Iedereen snapt deze kaart. 
Hij is helemaal geschikt voor 
zijn doel. e

Als je het heel precies wilt weten:
de afstand is 10,256 meter. g

Je moet die kant op, het is ongeveer twee 
minuten lopen. e

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de demonstratie
het genie
hedendaags
iemand uit het oog verliezen
het prototype
het risico
de spijker op de kop slaan

inventief

functioneelinnovatief

de uitvinding

exact ruwweg
precies ongeveer
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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 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:   toepasbaarheid    ineffectief    aanvragen    concept    doeltreffende    patent 

Doe het zo: ¡ concept

Lampje is Willie Wortels eerste ‘uitvinding’. Willie had geen 1… gemaakt 
van Lampje, hij is toevallig ontstaan. Lampje doet precies wat het moet 
doen (en nog meer!), daarom is het een 2… uitvinding. Willie wist niets 
over de 3…: hoe hij hem moest gebruiken. De rest van Willie’s uitvindingen 
zijn vaak 4…, ze doen niet precies wat ze moeten doen. Maar gelukkig heeft 
hij Lampje. Als jij ooit een uitvinding doet, moet je 5… 6… . Je mag dan als 
enige de uitvinding maken en verkopen.

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aanvragen
duizelingwekkend
nadrukkelijk
oneindig
het resultaat
de verhoging
zich bewust zijn van

de uitvinding

het concept

het patentde toepasbaarheid

doeltreffend ineffectief

doel is bereikt doel is niet bereikt
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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 Welk woord hoort bij welke afbeelding?
Kies uit:     het dialect       de standaardtaal    

 de wereldtaal     verwant zijn aan  
         je groen en geel ergeren         

Doe het zo: ¡ je groen en geel ergeren

les 1

week 1

1 2

4

3

5

Wij spreken Nederlands.

Hier spreken ze Engels.

Hier spreken ze 
West-Fries.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

af leiden van
aanvaardbaar
grotendeels
je groen en geel ergeren
een koekje van eigen deeg krijgen
krampachtig
verwant zijn aan
de wereldtaal

abrupt allengs

heel plotseling langzamerhand

de standaardtaal het dialect

de taal van een land de taal van een streek
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woordenschat | thema 6 | les 6

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 Welk woord hoort bij de afbeelding?
Kies uit:   lyrisch zijn over    walgen van    bekakt   

   beschaafd        de dwaas        gênant   

Doe het zo: ¡ genant

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bekakt
beschaafd
bizar
de dwaas
gênant
iemand op het verkeerde been zetten
de suggestie
tevens

walgen van lyrisch zijn over
iets heel 
vies vinden

iets heel geweldig 
vinden

de uitdrukking

het spreekwoord het gezegde
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thema 6

58

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

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

1  Neem het schema hieronder over in je schrift. Lees de woorden. 
Bij welk soort taal hoort het woord en wat is de betekenis?
Kies uit:       bling bling            schatkaart      

      heeft met het hart te maken       
  tuffel      19-3-8-1-20-11-1-1-18-20    
 cardiaal    aardappel    sieraden 

Doe het zo:

soort taal voorbeeld betekenis
1 het dialect tuffel aardappel

2 de codetaal

3 de vaktaal

4 de straattaal

2 Vind jij het een verrijking of een verarming? Schrijf ook op waarom.

1 Ik heb een nieuwe taal geleerd.
 Doe het zo: ¡ Een verrijking, want dan kan ik makkelijker praten in Duitsland.
2 Onze bioscoop is gesloten.
3 We krijgen een leerkracht voor muziek en drama op onze school.
4 We krijgen nog maar één keer gym in plaats van twee keer.

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

absurd
de mengelmoes
naar hartenlust
stellen
stukje bij beetje
teren op
wijten aan

de verrijking de verarming
waar je beter 
van wordt

waar je slechter 
van wordt

de taal

de straattaal de codetaal de vaktaal
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woordenschat | thema 7 | les 1

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 a  Welk woord hoort bij de afbeelding? 
Lees ook de tekst onder de afbeelding.

 Kies uit:  ontcijferen    het dilemma    onthullen   
      versleutelen        verzwijgen   

Let op: je houdt één afbeelding over!

 Doe het zo: ¡ versleutelen

b Kijk naar de afbeelding die over is. Breek de code en schrijf het woord op.

les 1

week 1

6  Ik weet niet wat 
ik moet kiezen.

3 5  Ik vertel het 
geheim niet.

2  Ik maak van de code 
gewone tekst.

4  Ik vertel het 
geheim.

1 Ik maak een code.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

anoniem
blijk geven van
het dilemma
gepaard gaan met
openhartig
het taboe
uit de school klappen

onthullen verzwijgen
een geheim  een geheim
vertellen niet vertellen

versleutelen

een code brekenontcijferen

de code
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woordenschat | thema 7 | les 6

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 Welk woord hoort bij het nummer in de afbeelding?
Kies uit:  figuratief    abstract    aansporen   
    bevooroordeeld      interpreteren  

Doe het zo: ¡ bevooroordeeld

les 6

week 2

2

5

3  Kom, haast u!
We gaan verder!

4  Ik vind het op iets 
heel anders lijken!

Het lijkt wel 
een hond!

1  Wat een gekladder!
Dat is niks!

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

aansporen
het brein
in een oogopslag
in het oog springen
interpreteren
met andere ogen bekijken
met name
plechtig

onbevangen bevooroordeeld
van tevoren van tevoren 
geen mening  wel een mening

figuratief abstract
naar de niet naar de
werkelijkheid  werkelijkheid
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woordenschat | thema 7 | les 11

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 a Welk woord past op de lege plek?
 Kies uit:  expositieruimten    een rondleiding   
           abstracte                  de gids        

 Doe het zo: ¡ abstracte

b Dynamisch of statisch? Schrijf het goede woord op.

1 Dit is een dynamisch/statisch museum, je kunt er van alles doen.
  Doe het zo: ¡ dynamisch

2 Dit is een dynamisch/statisch museum, er is niet veel te doen.
3 Gids is een dynamisch/statisch beroep, je beweegt van de ene expositieruimte naar de andere.
4 Suppoost is een dynamisch/statisch beroep, je zit de hele dag in een zaal op te letten.

les 11

week 3

Welkom in dit museum voor 1… 
kunst. Ik ben 2… en ik ga jullie 3… 
geven door de verschillende 4… .

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

als aan de grond genageld staan
beletten
de bijzonderheid
de blik verruimen
het object
het pand
statig

statisch dynamisch
niet in beweging in beweging

de expositieruimte

de gidsde rondleiding

het museum
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woordenschat | thema 8 | les 1

thema 8

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 a Lees de reclameteksten. Welk woord past op de lege plek?
 Kies uit:  rage    primeur    kenmerk 
 Doe het zo: ¡ primeur

les 1

week 1

Wij zijn de eerste! 
Wij hebben de 1…! 
Vanaf zaterdag 9 juli te koop bij 
Speelgoedwinkel J.J. de Bom: 
de Geco spelcomputer. 

Prijs: € 299,-.

b  Lees de uitspraken van de kinderen. 
Welk woord past het best bij elk van de uitspraken?

 Kies uit:  amusant    verleidelijk    informatief 3  Ik wil het ontzettend 
graag kopen, al heb ik 
niet genoeg geld.

1  Ik kom veel te weten 
over de spelcomputer.

2  Ik vind het grappig.

Prijs: € 299,-.

Mierzo!
Het nieuwe snoepje, 
met als belangrijkste 2… dat 
het zo zoet is en dat je ouders 
het niet lusten, maar jij wel!

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

je beste beentje voorzetten
er als de kippen bij zijn
essentieel
evenmin
het kenmerk
de primeur
de rage

amusant

informatiefverleidelijk

een goede 
reclamespot

de consument de producent

koopt dingen maakt dingen
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woordenschat | thema 8 | les 6

thema 8

118

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 of welke uitdrukking past bij de afbeelding?
Kies uit:         er de brui aan geven          

     mond-tot-mondreclame     
 zijn gezicht staat op onweer    
     goed in de markt liggen       

Doe het zo: ¡ goed in de markt liggen

les 6

week 2

1

2 3 4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

er de brui aan geven
goed in de markt liggen
impulsief
inspelen op
resoluut
zijn gezicht staat op onweer
zowaar
zwichten voor

soorten reclame

de sluikreclame de mond-tot-mondreclame

weerloos weerbaar

geen verdediging wel verdediging
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woordenschat | thema 8 | les 11

thema 8

126

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:      voorverkoop          miskoop          aankoop      

 minpunten    door de zure appel heen bijten   

Doe het zo: ¡ aankoop

2 Schrijf een pluspunt en een minpunt op van:
1 reclame 2 autorijden 3 een teamsport

Doe het zo: ¡ Pluspunt: je weet wat er te koop is.
  Minpunt: spannende films worden er steeds voor onderbroken.

les 11

week 3

Doe ik eens een 1…, 
blijkt het niet te werken 

en een 2… te zijn.

Dan had je maar even 
moeten wachten en de laptop 

niet in de 3… moeten kopen, daar 
zitten alleen maar (nadelen), 4…, aan. 

Ik denk dat je toch het vervelende 
moet doen, 5… en terug 

moet gaan.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

binnen de kortste keren
door de zure appel heen bijten
er geen woorden aan vuil maken
de overweging
puntsgewijs
verzekeren
voornamelijk

de aankoop

de voorverkoopde miskoop

kopen

het pluspunt het minpunt

het voordeel het nadeel
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woordenschat | stappenplan onbekend woord

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


