
 

Blok 1 hoofdstuk 1 

 
 

Je leert overleggen in een kleine groep. 

 

Je leert het belangrijkste uit het gesprek navertellen. 

 

Je leert een ansichtkaart herkennen. 

 

Je leert bedenken wat je al weet over een ansichtkaart. 

 

Je leert dat er woorden en namen zijn voor mensen, 

dieren en dingen. 

 

Je leert hoe je een brief schrijft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blok 1 hoofdstuk 2 
 

 

Je leert je mening geven en uitleggen in een gesprek. 

 

Je leert hoe je een verhaal kunt herkennen. 

 

Je leert voorspellen waar een verhaal over gaat. 

 

Je leert vertellen wat je van een verhaal vindt en 

waarom. 

 

Je leert wat enkelvoud en meervoud is. 

 

Je leert wat een lidwoord is. 

 

Je leert hoe je een verhaal schrijft. 

 

 

 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 1 

Kijkwoorden 

Het aquarium 

De goudvis 

De graankorrels 

De hagendis 

De parkiet 

De caravan 

De hangmat 

De palmboom 

De snorkel 

De steiger 

 

De brokjes 

De dakgoot 

De regenpijp 

De schemerlamp 

De zitting 

Blazen 

De drempel 

Inbreken 

De sprong 

Het venster 

 

Leeswoorden 

De bodem 

De halsband  

Een handvol 

Keffen 

Kwispelen 

De heimwee 

Luieren 

De schaduw 

Schitterend 

Je vermaken 

 

Dagelijks 

Rot 

De verdieping 

De vloerbedekking 

De woonkamer 

De belevenis 

Bezorgd zijn 

Je een hoedje schrikken 

De hoop hebben dat 

vanachter 

 

Weetwoorden 

Afsluiten 

De ansichtkaart 

Borstelen 

De dinosaurus 

De hamster 

De schildpad 

Spierwit 

Spinnen 

Uitlaten 

De voorraad 

Het adres 

De camping 

Duiken 

De postzegel 

De tent 

De afdruk 

De bloempot 

Het boodschappenlijstje 

De inbreker 

De koorts 

 

De puinhoop 

Het raamkozijn 

Sluipen 

Steil haar 

De verzorging 

Bliksemsnel 

Het kabaal 

De rotstreek 

Je vervelen 

De voetstappen 

     

 



Blok 2 hoofdstuk 3 

 
Je leert wat de regels in een gesprek (overleg) zijn. 

 

Je leert hoe je goed moet voorlezen. 

 

Je leert bedenken wat je leesdoel is. 

 

Je leert een beeldverhaal herkennen. 

 

Je leert vertellen wat je van een beeldverhaal vindt en 

waarom. 

 

Je leert wat een samenstelling is. 

 

Je leert hoe je een beeldverhaal schrijft. 

 

Je leert dat plaatjes en tekst elkaar kunnen 

ondersteunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blok 2 Hoofdstuk 4 

 
 

Je leert een gesprek samenvatten. 

 

Je leert de betekenis van 20 nieuwe woorden. 

 

Je leert een reclametekst herkennen. 

 

Je leert vragen stellen bij een reclametekst. 

 

Je leert wat een verkleinwoord is. 

 

Je leert hoe je een formulier invult. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 2 

Kijkwoorden 

Het beeldscherm 

De printer 

Het toetsenbord 

Het uniform 

Het wapen 

Het biljet 

De cel 

De foto 

Het luik(je) 

Het muntstuk 

De goal 

De keeper 

De pootafdruk 

Het trainingspak 

De trekbel 

De as 

Het gaas 

De splitpen 

Het textiel 

De veer 

Leeswoorden 

Aangifte doen 

Beschrijven 

Contact opnemen 

De gegevens 

Glippen 

Afgelopen 

De bekende 

De bijnaam 

Het is mislukt 

Het vak 

Bedacht 

De handen uit de mouwen steken 

Het knaagdier 

Je niets aantrekken van 

Je verslapen 

De prijs 

Reageren 

Technisch 

Uiterlijk 

Van belang zijn 

 

Weetwoorden 

De achtertuin 

Hijgend 

De krokodil 

De mobiele telefoon 

Oppassen 

Een pracht van een dier 

Je opgeven voor iets 

Het stoplicht 

Voor elkaar komen 

Het zebrapad 

Aanvallen  

De gevangene 

Keihard 

Te pakken hebben 

Het slot 

Aan het werk 

Het dekbed 

Een handje helpen 

Elk jaar 

De fantasie 

 

Het laken 

Het voetbalveld 

Het zaad 

Tam 

Gratis 

Inleveren 

De jaarkaart het 

materiaal 

Plus 

De hondenmand 



 

Blok 3 Hoofdstuk 5 

 

Je leert spreken in een kleine groep. 

 

Je leert bij het onderwerp blijven. 

 

Je leert controleren of iedereen je goed heeft 

begrepen. 

 

Je leert bedenken wat je leesdoel is bij een 

beeldverhaal. 

 

Je leert hoe afbeeldingen en tekst bij elkaar passen. 

 

Je leert lidwoorden, zelfstandig naamwoorden 

(enkelvoud. en meervoud.) en verkleinwoorden 

gebruiken. 

 

Je leert hoe je een doe-tekst schrijft. 

 



 

                                                               

Blok 3 hoofdstuk 6 

 
 

Je leert een tweegesprek voeren. 

 

Je leert bedenken wat het doel van het gesprek is. 

 

Je leert duidelijk zeggen wat je bedoelt. 

 

Je leert informatie opzoeken in een tekst of schema. 

 

Je leert samenstellingen maken. 

 

Je leert hoe je een planning maakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 3 

Kijkwoorden 

Het gereedschap 

Het kunstwerk 

Het lichaam 

De schroevendraaier 

Het standbeeld 

Het flapoor 

De mammoet 

De robot 

Het skelet 

De slagtand 

De arts  

Het gebouw 

De pupil 

Het theater 

De webcam 

De dwarsfluit 

De fluitist 

Het orkest 

De pianiste 

De violiste 

Leeswoorden 

Het papier-maché 

De hoeveelheid 

De oplossing 

De houding de samenwerking 

Een gat in de lucht springen 

Het staat vast 

In elkaar zetten 

Klaar is kees 

Uitdagen  

Het geneesmiddel 

Herstellen 

Het onderzoek 

Opgenomen (in een ziekenhuis) 

De toegang 

Het concert 

Klassiek 

Rappen 

Het toneelstuk 

Het vervolg 

 

Weetwoorden 

Glibberig 

De kalender 

De kunstenaar 

De meetlat 

De opdracht 

Het penseel 

Het schepje 

De schroef 

De smoes 

De werkplaats 

De acteur 

De baan 

De bolleboos 

De professor 

De vacht 

Aan het woord zijn 

Het gaas 

Hele verhalen hebben 

Hinkelen 

Het klimrek 

Linksaf slaan 

Uitverkocht 

De acrobaat 

De griezel 

Muzikaal 

De tekenfilm 

De zeemeermin 

 

 



Blok 4 hoofdstuk 7 

 
 

Je leert de beurt te nemen als je iets wilt zeggen in een 

gesprek. 

 

Je leert een gedicht herkennen. 

 

Je leert vertellen wat je van een gedicht vindt en 

waarom. 

 

Je leert wat een werkwoord is. 

 

Je leert hoe je een gedicht met rijmwoorden schrijft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blok 4 Hoofdstuk 8 

 
 

Je leert een bedankje uitspreken in een kleine groep. 

 

Je leert een recept herkennen. 

 

Je leert dat plaatjes (in je hoofd) de tekst kunnen 

verduidelijken. 

 

Je leert werkwoorden gebruiken. 

 

Je leert hoe je een doe-tekst (recept) schrijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 4 

Kijkwoorden 

De/het diadeem 

De medaille 

De theaterzaal 

Het toneel 

De verlichting 

De haas 

De spriet 

De top 

Het vlot 

De zeemeeuw 

De bar 

Het kleingeld 

De paprika 

De pinautomaat/ het pinapparaat 

Het softijs 

De augurk 

De komkommer 

De mayonaise 

Het prikkertje 

Een reep ergens vanaf halen 

Leeswoorden 

Aan de gang 

Erin trappen 

De presentator/presentatrice 

Het rumoer 

De show 

Gehoorzamen 

Het gezin 

Oppeuzelen 

Stralend weer 

Zonder twijfel 

De actie 

De belofte 

Door het dolle heen zijn 

Iemand onder vier ogen spreken 

Iets veroorzaken 

Het partijtje 

Gaaf 

Eenvoudig 

Een aantal 

eetbaar 

 

Weetwoorden 

De beloning 

De deelnemer 

De haarspeld 

De hoogste tijd 

Iets in de gaten hebben 

De knot 

De microfoon 

De paardenstaart 

De vlecht 

Vals spelen 

Het hol 

Verwarmen 

Beklimmen 

Maal 

Begroeten 

De afloop 

Beetnemen 

Bekend voorkomen 

Het dienblad 

Dolblij 

Het gesprek 

De menukaart 

De pepermunt 

De priklimonade 

Het sinaasappelsap 

Feestelijk 

De gast 

De onderkant 

Smikkelen 

De tube 



 

Blok 5 hoofdstuk 9 

 
 

Je leert een gesprek voeren in een kleine groep. 

 

Je leert de goede woorden kiezen in een gesprek. 

 

Je leert een verhaal en een gedicht vergelijken. 

 

Je leert wat een zin is. 

 

Je leert wanneer je een hoofdletter en punt gebruikt. 

 

Je leert hoe je een verhaal mooier of spannender kunt 

maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blok 5 hoofdstuk 10 

 
 

Je leert aan welke regels je je moet houden in een 

tweegesprek. 

 

Je leert je mening vertellen en uitleggen in een 

tweegesprek. 

 

Je leert een verslag herkennen. 

 

Je leert vertellen wat je van een verslag vindt en 

waarom. 

 

Je leert wat een zinsdeel is. 

 

Je leert hoe je met zinsdelen een zin maakt. 

 

Je leert hoe je een bedankje schrijft. 

 

 

 

 

 



 

Woordenschatwoorden blok 5 

Kijkwoorden 

De ov-chipkaart 

Het perron 

De rails 

De spoorlijn 

Het treinstel 

De heg 

Neerknielen 

De overburen 

Treffen 

De vlok 

De achtbaan 

Het attractiepark 

Het dranghek 

De poster 

Het reuzenrad 

De balk 

De receptionist 

De villa 

De vleermuis 

De zolderkamer 

Leeswoorden 

De enkele reis 

Het openbaar vervoer 

De reistijd 

De verbinding 

Het vervoersbewijs 

Gluren 

Spoedig 

Tot aan 

Vastgrijpen 

Zorgvuldig 

Het abonnement 

Je ergens tussen wringen 

De gebarentaal 

Tranen (werkwoord) 

Verdwalen 

Ergens terechtkomen 

Ontwaken 

Het stikt er van de 

Vastklampen 

De winterslaap 

 

Weetwoorden 

De aankomsttijd 

De bestuurder 

De 

conducteur/conductrice 

De machinist 

De mededeling 

Overstappen 

De stationsklok 

De trede 

De vertrektijd 

De wagon 

IJskoud 

Ondeugend 

Raak 

Schuifelen 

Sneeuwwit 

Aan de hand zijn 

De ijscokar 

Het informatiebord 

Langskomen 

 Met z’n allen 

Ondersteboven 

De patatkraam 

De plattegrond 

Het toilet 

Het uitzicht 

Dolgraag 

De klauw 

Muisstil 

De ontbijtzaal 

rondvliegen 

 



 

Blok 6 hoofdstuk 11 

 
 

Je leert duidelijk verwoorden wat je bedoelt. 

 

Je leert in een gesprek de goede volgorde kiezen. 

 

Je leert voorspellen waar een verhaal over gaat. 

 

Je leert je voorspelling controleren tijdens het lezen. 

 

Je leert vraagzinnen maken die beginnen met een 

werkwoord. 

 

Je leert wanneer je een vraagteken gebruikt. 

 

Je leert hoe je een verslag schrijft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blok 6 hoofdstuk 12 

 
 

Je leert een eigen ervaring vertellen in een kleine 

groep. 

 

Je leert vragen beantwoorden na het spreken. 

 

Je leert de opbouw van een verhaal herkennen. 

 

Je leert een plaatje (in je hoofd) van een verhaal 

maken. 

 

Je leert wat een vraagwoord is. 

 

Je leert vraagzinnen maken die beginnen met een 

vraagwoord. 

 

Je leert hoe je een verhaal met een goede opbouw 

schrijft. 

 

 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 6 

Kijkwoorden 

De bodywarmer 

De kanovijver 

De klimmuur 

De overall 

Het zwemvest 

De badmeester 

De buis 

De duikplank 

De koepel 

De zwemvliezen 

De hendel 

De piraat 

De reling 

De stang 

Het zeilschip 

De degen 

De hut (schip) 

Het ruim (schip) 

De vlag 

Het zeil 

Leeswoorden 

De ademhaling 

Balanceren 

De eerste hulp 

De EHBO 

De medewerker 

Kolken 

Reusachtig 

De stroming 

Turen 

Verplicht 

Er genoeg van hebben 

Flauwvallen 

Het gevoel 

De por 

De uitroep 

Aantreffen 

De bemanning (schip) 

…in zicht 

Verslaan 

wegvluchten 

 

Weetwoorden 

Aan de kant 

De hoepel 

Klappertanden 

Kurkdroog 

De munt 

Opdrogen 

De salto 

De straal (water) 

De vin 

De zeeleeuw 

Het diepe 

De duikbril 

Gevlekt 

Opspatten 

Met een vaart 

Aan de lijn hebben 

Bijkomen 

Het dek (schip) 

De koprol 

De mast 

 

Het ooglapje 

Een paar keer 

Snotteren 

Vissen (werkwoord) 

Wegblijven 

Aan boord 

Beven 

Het gevecht 

Overvallen 

De schuilplaats 

 

 

 



Woordenschatwoorden blok 7 

 

Kijkwoorden 

De bagageband 

De handbagage 

Het parkeerterrein 

De schuifdeuren 

Het spandoek 

De aardbol 

De iglo 

De strandstoel 

De tulband 

De wigwam 

Leeswoorden 

Noteren 

Slobberen 

De vlucht 

Zich druk maken 

Zwart zien van de mensen 

Je buik ervan vol hebben 

De kost verdienen 

Rondtrekken 

De vlakte 

wereldwijd 

 

Weetwoorden 

De drinkbak  

De kippenpoot 

De kluif 

Ongeduldig 

De passagier 

De reiziger 

De slaapzak 

Het souvenir 

Van boord gaan 

De voederbak 

Bezoeken 

Jarenlang 

De toerist 

De truc 

De vrijheid 

 

 


