Naam :

1

Datum: _______________

Nr. 30

De hoofdpersonen in een verhaal of een tekst ontdekken (vraag 1a)
De hoofdpersoon in een tekst is de belangrijkste persoon in de
tekst. Het is de persoon om wie alles draait.
Hij of zij komt dus heel vaak voor in de tekst.
Soms heb je één hoofdpersoon, soms heb je er meer!

Lees deze tekst.
Meester Pluim is een toffe meester. De kinderen zijn dol op hem, en als hij
op pensioen gaat, is het afscheid ontroerend.
Het wordt een hele bijzondere vakantie voor enkele van zijn laatste
zesdeklassers: Alf, Free, Nena en haar jongere broer Tom. Ze vormen
samen een club en bouwen een geheim clubhuis op een zoldertje boven
een oude boerderij.
Nog spannender wordt het als ze het geheim van meester Pluim
ontdekken.
Wie speelt waarschijnlijk de hoofdrol in het boek?
 meester Pluim
 Alf, Free, Nena en haar jongere broer Tom
Lees deze tekst aandachtig.
Elk jaar huurt oma een appartement aan zee. Alle kinderen en
kleinkinderen komen om de beurt logeren.
Ik vind dat heel leuk, maar mijn ouders niet. Zij willen liever ergens anders
naartoe. Zij zouden graag een grote reis maken.
Maar als we niet naar zee gaan, is oma erg verdrietig. Ze ziet ons al zo
weinig, zegt ze. Daarom nodigt oma ons elk jaar opnieuw uit voor een
vakantie bij haar op haar appartement aan zee.
a Onderstreep alle personen.
b Wie is de belangrijkste persoon? Over wie kom je veel te weten?
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1

Datum: _______________

Nr. 30

Lees dit tekstje.
Kijk, een hermelijn!
De hermelijn is een roofdier dat dag en nacht
jaagt. Hij doodt zelfs prooien die twee keer groter
zijn, zoals konijnen. Je kunt de hermelijn in de
duinen aan het werk zien.
Hermelijnen spelen graag. Ze kronkelen als
slangen, rollen over elkaar heen en springen
soms meer dan een meter hoog.
Waarover gaat de tekst?
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1

Datum: _______________
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Werken met bijvoeglijke naamwoorden (vraag 1h)

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is.
Bv. een dikke poes, een grote teen, een groene juf,
een nieuwe i-pad …

Onderstreep in elke zin de bijvoeglijke naamwoorden.
Lisa koopt een nieuw badpak in een sportwinkel.
Onder de oude eikenboom staat een groene bank.
Op de speelplaats is er een grote zandbak.
Mijn hondje Billie heeft een zwarte pels en witte pootjes.
Minoe ligt te slapen in haar warme poezenmand.
Bij welk woord staat het onderstreepte bijvoeglijk naamwoord?
Trek een pijltje.
Voorbeeld: Het balletje rolde onder het lage kastje.
De gevlekte koe staat in de wei.
De snelle wagen snorde langs het smalle weggetje.
De dikke dame fietste naar haar werk.
Vervang het bijvoeglijke naamwoord door een ander dat ook in de zin past.
Kruis aan.
Wat een schattig ventje!

 mooi

 allerliefst

Bah! Wat een vieze troep.

 rommelige

 smerige

De mollige meneer zakte door zijn stoel.

 dikke

 leuke
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De hoofdpersonen in een verhaal of een tekst ontdekken (vraag 1a)
De hoofdpersoon in een tekst is de belangrijkste persoon in de
tekst. Het is de persoon om wie alles draait.
Hij of zij komt dus heel vaak voor in de tekst.
Soms heb je één hoofdpersoon, soms heb je er meer!

Lees deze tekst.
Meester Pluim is een toffe meester. De kinderen zijn dol op hem, en als hij
op pensioen gaat, is het afscheid ontroerend.
Het wordt een hele bijzondere vakantie voor enkele van zijn laatste
zesdeklassers: Alf, Free, Nena en haar jongere broer Tom. Ze vormen
samen een club en bouwen een geheim clubhuis op een zoldertje boven
een oude boerderij.
Nog spannender wordt het als ze het geheim van meester Pluim
ontdekken.
Wie speelt waarschijnlijk de hoofdrol in het boek?
 meester Pluim
 Alf, Free, Nena en haar jongere broer Tom
Lees deze tekst aandachtig.
Elk jaar huurt oma een appartement aan zee. Alle kinderen en
kleinkinderen komen om de beurt logeren.
Ik vind dat heel leuk, maar mijn ouders niet. Zij willen liever ergens anders
naartoe. Zij zouden graag een grote reis maken.
Maar als we niet naar zee gaan, is oma erg verdrietig. Ze ziet ons al zo
weinig, zegt ze. Daarom nodigt oma ons elk jaar opnieuw uit voor een
vakantie bij haar op haar appartement aan zee.
a Onderstreep alle personen.
b Wie is de belangrijkste persoon? Over wie kom je veel te weten?
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Lees dit tekstje.
Kijk, een hermelijn!
De hermelijn is een roofdier dat dag en nacht
jaagt. Hij doodt zelfs prooien die twee keer groter
zijn, zoals konijnen. Je kunt de hermelijn in de
duinen aan het werk zien.
Hermelijnen spelen graag. Ze kronkelen als
slangen, rollen over elkaar heen en springen
soms meer dan een meter hoog.
Waarover gaat de tekst?

over hermelijnen
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Werken met bijvoeglijke naamwoorden (vraag 1h)

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is.
Bv. een dikke poes, een grote teen, een groene juf,
een nieuwe i-pad …

Onderstreep in elke zin de bijvoeglijke naamwoorden.
Lisa koopt een nieuw badpak in een sportwinkel.
Onder de oude eikenboom staat een groene bank.
Op de speelplaats is er een grote zandbak.
Mijn hondje Billie heeft een zwarte pels en witte pootjes.
Minoe ligt te slapen in haar warme poezenmand.
Bij welk woord staat het onderstreepte bijvoeglijk naamwoord?
Trek een pijltje.
Voorbeeld: Het balletje rolde onder het lage kastje.
De gevlekte koe staat in de wei.
De snelle wagen snorde langs het smalle weggetje.
De dikke dame fietste naar haar werk.
Vervang het bijvoeglijke naamwoord door een ander dat ook in de zin past.
Kruis aan.
Wat een schattig ventje!

 mooi

 allerliefst

Bah! Wat een vieze troep.

 rommelige

 smerige

De mollige meneer zakte door zijn stoel.

 dikke

 leuke
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