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Legenda

eerste aanbod 

1F

2F

3F3F

Taal

monoloog houden,duidelijk 
verwoorden, vloeiend en
verstaanbaar spreken

betoog mening herkennen, 
samenvatten

Woordenschat Spreken & Luisteren Leesbegrip Woord-en zinsbouw Stellen

overleg voeren in kleine groep 
gesprek samenvatten    

dialoog voeren, vragen stel-
len om ander te begrijpen

voegwoorden en 
verbanden gebruiken

monoloog voorbereiden, 
houden

voorkennis over onderwerp    

gesprek samenvatten                                                                                                   
interview mening geven

monoloog houden

dialoog voeren, vragen stel-
len om ander te begrijpen

monoloog juiste opbouw 
kiezen

hulpmiddelen en geheugen-
steuntjes gebruiken

Hst 1: les 1: Kies je kist!                                                    
Hst 1: les 3: Beste medewerker van Kies je Kist!
Hst 1: les 4: Auditie doen: hoera of help?                                                         
Hst 2: les 1: Vragen, vragen en nog eens vragen
Hst 2: les 3: Bas, een zangtalent?                                           
Hst 2: les 4: Hoe word je presentator?

Hst 3: les 1: Op reis                                                                                                         
Hst 3: les 3: Broodnodig: Steun Vroege Vogels (advertentie)                                                                                           
Hst 3: les 4: Liever natuur dan een klimrek op school
Hst 4: les 1: Fietsen voor dieren                                                                            
Hst 4: les 3: Broodje aap of hamburger speciaal
Hst 4: les 4: Jongen (17) omgekomen door vuurwerkbom  

Woordenschat 
aangeboden context:

90 woorden per blok:
20 kijkwoorden
20 leeswoorden
30 weetwoorden
20 schooltaalwoorden

betoog naar luisteren                                                           
verhaal mening geven,
hoofdgedachte benoemen

Hst 5: les 1: de Eiffeltoren                                                                                                      
Hst 5: les 3: Eiffeltoren
Hst 5: les 4: Rekenpret                                                                                            
Hst 6: les 1: Raket
Hst 6: les 3: Blog van Nina                                                                
Hst 6: les 4: Drie goede vrienden    

Hst 7: les 1: Een kijkje achter de schermen                                                 
Hst 7: les 3: Korte handleiding digitale camera
Hst 7: les 4: Schoon water                                                     
Hst 8: les 1: Water voor iedereen
Hst 8: les 3: Simpel en goed: de touwpomp                                                
Hst 8: les 4: De touwpomp

Hst 9 : les 1: Onder water                                                                                    
Hst 9 : les 3: Doe mee aan de 57ste avondvierdaagse!                                                                                                                 
Hst 9 : les 4: Alleseters?
Hst 10 : les 1: De kist met de zwembroek                                              
Hst 10 : les 3: De duinbrand
Hst 10 : les 4: De overval  

Hst 11 : les 1: In Egypte                                                                              
Hst 11 : les 3: De onzinkbare Titanic gezonken
Hst 11 : les 4: Rondreis Egypte                                                                
Hst 12 : les 1: De mooiste foto
Hst 12 : les 3: De Menukaart Piramide-restaurant met 
   Egyptische specialiteiten
Hst 12 : les 4: Brief    

Hst 13: les 1: De steen                                                                                                     
Hst 13: les 3: Juryrapport Wedstrijd Vakantiebrochures                                                                                                       
Hst 13: les 4: Niet normaal! 

voegwoorden herkennen 
en gebruiken

hoofd- en bijzin vinden in 
samengestelde zin

betoog (in briefvorm) 
schrijven

stripverhaal schrijven

doel schrijver verwoorden                     
samenvatting maken
informatietekst hoofd-
gedachte, herkennen, 
inhoud voorspellen  

betoog wat het is                           
beeldverhaal herkennen
doel schrijver herkennen

zelfstandig nwrd, lidwrd, 
telwrd, samenstellingen, 
ev, mv en verkleinwoorden 
herkennen en gebruiken 

reclame naar luisteren, doel 
benoemen                                                           

verhaal naar luisteren

reclame argumenten 
herkennen

verhaal onvertelde info 
uithalen

reclametekst wat het is                         
doel schrijver herkennen

reclametekst kenmerken, 
vragen stellen
samenvatten oorzaak-gevolg                                                      
doel schrijver verwoorden     

spannend verhaal herkennen 
schema info halen, visualiseren

voor- en achtervoegsels 
herkennen en gebruiken

stoffelijk bijv.nwrd 
herkennen en gebruiken

bijvoeglijk nmwrd 
(afgeleid van ww)
herkennen en gebruiken

spannend verhaal opbouw, 
wat maakt het spannend
oproep schrijven

spannend verhaal schrijven

gesprek voorbereiden,
voeren in kleine groep
mening geven en 
onderbouwen

mening geven en 
onderbouwen

luisterhouding bepalen 
en terugkijken                                     

Informatieve luistertekst 
naar luisteren             gedicht herkennen opbouw

gedicht herkennen, 
mening geven

schema info opzoeken, tekst 
visualiseren

persoonsvorm vinden op 
3 manieren in een zin

persoonsvorm herkennen 
en gebruiken in t.t. en v.t.

gedicht schrijven                           
verslag schrijven

verbanden herkennen 
en benoemen
verhaal onvertelde info 
uithalen

instructietekst herkennen, 
bepalen hoe te lezen
leesdoel en hoofdgedachte 
bepalen 
voorkennis 
onderwerp, voorspellen
inhoud, vragen stellen

onderwerp en persoonsvorm 
(die bij elkaar horen)
herkennen en gebruiken

onderwerp herkennen en 
gebruiken in een zin instructietekst schrijven

samenvatting schrijven

monoloog letten op stem-
gebruik en lichaamstaal, 
juiste toon kiezen

instructietekst naar luisteren

instructietekst mening 
geven

hoofd- en bijzaken 
onderscheiden

luistertekst onvertelde 
info uithalen

tekst vragen stellen, 
informatie opzoeken

verbanden, signaalwoorden
en verwijzingen herkennen
tekst samenvatten, hoe 
tekst verbeteren
raadsel opbouw herkennen

zinsdelen herkennen in een 
zin, verdelen in zinsdelen

persoonlijk vnwrd 
herkennen en gebruiken beschrijving schrijven

instructietekst schrijven

verhaal naar luisteren

verhaal samenvatten

verhaal mening geven en 
onderbouwen

verhaal levensles herkennen, 
samenvatten

fi guurlijk taalgebruik her-
kennen en gebruiken

verhaal (met levensles) 
levensles in verhaal, schrijven

onregelmatige trappen 
van vergelijking
herkennen en gebruiken

formulier invullen

WEEK 1

KJDN?

✸✸ ✸
✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

persoonlijk vnwrd gebruik 
op verschillende manieren 
in een zin

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸ ✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸✸

opbouw informatieve tekst 
herkennen, afb. helpen begrip 
samenvatten in tekening

vakantiefolder tekst 
visualiseren 
menukaart herkennen, 
informatie opzoeken 
uitnodiging herkennen, 
opbouw

vragen stellen tijdens 
luisteren 
interview naar luisteren

✸
✸


