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30
50

40

Kies 4 getallen
met het kleinste
gemiddelde.
bijvoorbeeld:

45

Kies 5 getallen
met een gemiddelde
tussen 20 en 30.
bijvoorbeeld:

5

Gooi een antwoord kleiner dan 1 euro.
Kies samen een bedrag met centen tussen € 100,- en € 101,-.
× 10
Gooi met de dobbelsteen. Gooi je 4?
Kijk op de lijst bij 4; doe wat er staat.
: 10
Reken de som uit in je schrift. Noteer het antwoord.
× 100
Dan is de ander aan de beurt. Die doet hetzelfde.
Dobbel om de beurt, reken steeds verder met het antwoord.
Wie heeft het eerst een antwoord kleiner dan € 1,-? Die krijgt 1 punt.
Begin dan opnieuw. Kies allebei een nieuw startgetal.
Degene die het eerst 5 punten heeft, wint.

25

20

15

10

Reken het gemiddelde uit.

Kies 6 getallen
met een gemiddelde
groter dan 35.
bijvoorbeeld:

35

15 – 20 – 25 – 30 – 35

25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50

gemiddelde: 12,5

gemiddelde: 25

gemiddelde: 37,5

10 en 12 of 2 en

50

totaal

totaal aantal punten

51

123

1722

5

7

6

8

10
10

9

1,018

9,005 × 1000

gemiddeld

6,02

10,18 : 10

0,02 × 10

De jongens willen winnen van de meiden met een hoger gemiddeld aantal punten.
Wat moeten ze dan minstens gemiddeld gooien in de laatste beurt? bijvoorbeeld:
gemiddeld aantal punten

415

beurt 3

42

einde

beurt 2

30

18,2 : 100

9005

beurt 1

14

710,4

3

4

per beurt
aantal meisjes

7,104 × 100

93,7 × 100

4,15 × 100

0,0167

2

gemiddeld

4,63

0,182

gemiddeld aantal punten

4630,- : 1000

16,7 : 1000

Vul de tabellen in.
Hoeveel punten gooiden de meisjes gemiddeld in totaal?
En hoeveel gemiddeld in beurt 3?

0,38

20

1

9370

10 – 20 – 40 –

Weet jij waarom katten niet naar
buiten gaan als het regent?

3,80 : 10

en zijn het?
4 tientallen
kleiner dan 60.
Het gemiddelde
is 30.

22 – 24 – 26

Vul de lege plekken in.

en zijn het?
Welke 2 getall
1 tiental en
1 even getal.
is 11.
Het gemiddelde

Welke getall

en zijn het?
Welke getall
nde
3 opeenvolge
even getallen.
is 24.
Het gemiddelde

: 1

start

5 – 10 – 15 – 20

: 100
× 1000

0,2

602,- : 100

per beurt
totaal

totaal aantal punten

12

37

39

48

124

1488

3

beurt 3

Bedenk zelf sommen.
De uitkomst van de sommen in 1 rijtje wordt steeds kleiner.
Kies achter : of × steeds 10, 100 of 1000. bijvoorbeeld:

Omdat het dan
hondenweer is!

Eigenlijk willen de jongens ook wel winnen met een hoger totaal aantal punten.

20 : 10 = 2

Kan dat? Dan moeten ze ten minste 1723 punten halen.

15 : 10 = 1,5

Dat kan alleen als het gemiddelde totaal 144

0,05 × 10

punten is.

In de 3 beurt moeten de jongens dan gemiddeld 68
Elk kind kan maximaal 55

4

punten scoren.

e

punten scoren. Dus het kan wel | niet.

= 0,5

: 100 = 0,04

10 = 0,02

0,002 ×

5 : 10 = 0,5

1 × 10 = 10

4,5 : 10 = 0,45

0,4

41

: 100 = 0,41

0,35 × 10

0,03

× 10 = 0,3

300

× 10
:

0,02 × 100

11 : 1000 = 0,011

=4
= 3,5

100 = 3
=2
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10 dm

Hoeveel kralen van elke kleur heeft ze nodig?
Pien maakt een ketting met dit patroon.
paars
Ze gebruikt voor de hele ketting in totaal
56 paarse kralen.
rode kralen:

28

groene kralen:

112

gele kralen:

84

2

56

4 dm

rood

1

28

groen

4

112

3

84

geel

25 dm
25 dm

Waarom bevriezen
eieren zo moeilijk?

e

een nieuw
Ze gebruikt voor
e kralen.
ketting 88 groen
rode kralen

Ze gebruikt voor
een nieuwe
ketting 21 rode kralen.

35
42
7

44
154
110

groene kralen
gele kralen

10 dm

8 dm

Hoeveel liter water gaat er in de 2 vijvers?

Ze gebruikt voor een nieuwe
ketting 117 gele kralen.

65
52

gele kralen
paarse kralen

rode kralen

De inhoud van de kleine vijver is

800 dm3. Dat is 800 liter.

De inhoud van de grote vijver is

2500 – 400 = 2100 dm3. Dat is 2100 liter.

2900 liter water in de 2 vijvers.

Er gaat in totaal

groene kralen

paarse kralen
Hoeveel water valt er op het schoolplein?
Als er 1 mm regenwater valt, is dat 1 l water op 1 m2.
De oppervlakte van het schoolplein is 161 m².

Welke machine maakt in verhouding de meeste bakjes? Kruis aan.

Als er 1 mm regen valt, ligt er op het plein

16

Dat is gelijk aan ruim
bijvoorbeeld:

140 bakjes per minuut

1

tijd (min.)
aantal bakjes
dus 140

5

140 700

1950 bakjes per kwartier

tijd (min.)

15

5

1

aantal bakjes

1950

650

130

dus 130

bakjes per minuut

161 l water.

emmers water van 10 l.

Als er 10 mm regen valt, ligt er op het plein 1610 l water.
Dat is gelijk aan 161

emmers water.

bakjes per minuut
2 dm

In welke pot zitten de meeste gele kralen? Kruis aan.
Maak een tabel in je schrift.

De inhoud van de plantenbak is
Dat is

2500 kralen in totaal

1860 kralen in totaal

30 dm3.

30 liter.
6

Er passen
2100 kralen in totaal

3 dm

Hoeveel zakken potgrond passen erin?

Omdat er een
dooier in zit!

potgrond

Rekenplein (90 spreads)

beurt 2

5 liter

Uitgeverij Malmberg

beurt 1

7

pluspunt

aantal jongens

zakken potgrond in.

5 dm

2200 kralen in totaal

2 op de 3 kralen zijn geel.

3 op de 5 kralen zijn geel.

5 op de 6 kralen zijn geel.

3 op de 4 kralen zijn geel.

Er zijn 1400 gele kralen.

Er zijn 1500 gele kralen.

Er zijn 1550 gele kralen.

Er zijn 1650 gele kralen.
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Maak op elk blaadje 3 deelsommen.
Gebruik steeds 1 roze en 1 oranje getal.
Gebruik elk getal 1 keer.

11

antwoord tussen 10 en 20
bijvoorbeeld:

Waar zit het onderwerp
in de zin ‘de antilope is
opgegeten door de leeuw’?

12

13

14

15

16

17

18

19

150

280

330

420

560

610

750

890

970

Maak deelsommen.
Gooi 5 keer met een dobbelsteen.
Wat gooi je? Vul dat cijfer in bij een som.
Reken dan de som uit.

4628 : 2
=
bijvoorbeeld:

916 : 3
=
bijvoorbeeld:

4628 : 26 = 178

916 : 34 = 26
rest 32

854 : 1
=
bijvoorbeeld:

1264 : 1
=
bijvoorbeeld:

7776 : 3
=
bijvoorbeeld:

854 : 14 = 61

1264 : 16 = 79

7776 : 33 = 235
rest 21

150 : 14 = 10 rest 10
280 : 15 = 18 rest 10

antwoord tussen 20 en 50
bijvoorbeeld:

antwoord tussen 60 en 100
bijvoorbeeld:

330 : 17 = 19 rest 7

890 : 11 = 80 rest 10

420 : 16 = 26 rest 4

750 : 12 = 62 rest 6

560 : 18 = 31 rest 2

970 : 13 = 74 rest 8

610 : 19 = 32 rest 2

Hoeveel kost het schoolreisje?
In de klas van meester Pieter zitten
24 kinderen.
Hoeveel kost het schoolreisje per kind?

Maak deelsommen.
Gooi 12 keer met een dobbelsteen.
Wat gooi je? Vul dat cijfer in bij een som.
Let op het antwoord. Zorg dat het klopt.

antwoord: € 58,-

Het kost € 1250,- voor 20 kinderen.
Het kost € 400,- voor 5 kinderen.
Het kost € 340,- voor 3 kinderen.
Het kost € 1000,- voor 40 kinderen.
Het kost € 330,- voor 30 kinderen.
Het kost € 850,- voor 25 kinderen.
Het kost € 475,- voor 28 kinderen.
Het kost € 480,- voor 15 kinderen.

1400 : 15
2100 : 22

antwoord:

526

stappen per uur

3200 : 3

3200 : 33

4500 : 4

1104 : 24 = 46

4500 : 46

Hoeveel kasten zijn er nodig?
Een dorpsbibliotheek
heeft 6480 boeken.

5300 : 5

46 × 30 = 1380

5300 : 54

antwoord:

6400 : 6

6400 : 65

antwoord tussen de
€ 10,- en € 20,-

36

kasten

Op 1 plank staan
ongeveer 36 boeken.
In 1 kast zitten 5 planken.

antwoord groter dan 100 bijvoorbeeld:

€ 1668,-

Hoeveel kost het schoolreisje per kind? Schat het antwoord.
Schrijf de letters in het goede vak.
A
B
C
D
E
F
G
H

1400 : 1
2100 : 2

816 + 192 + 96 = 1104

1380 + 288 = 1668

ark € 816,entree pretp
en € 192,lunch voor iedere
€ 96,bootje varen
busreis € 288,-

som: 7364 : 14 = 526

antwoord tussen 50 en 100 bijvoorbeeld:

Wat kost dit schoolreisje voor een klas met 30 kinderen?
De kosten voor de busreis blijven hetzelfde. bijvoorbeeld:

som: 1392 : 24 = 58

Hoeveel stappen per uur?
Pep heeft 7364 stappen op haar stappenteller.
Ze heeft de teller al 14 uur om.

antwoord tussen de
€ 20,- en € 50,-

E en G

D, F en H

antwoord tussen de
€ 50,- en € 100,-

antwoord meer dan
€ 100,-

A en B

C

1400 : 1

1400 : 13

2100 : 2

2100 : 25

3200 : 3

3200 : 31

4500 : 4

4500 : 44

5300 : 5

5300 : 52

Een stadsbibliotheek
heeft 49.680 boeken.

6400 : 6

6400 : 63

antwoord:

276

kasten

Deel de getallen. Met welke deling heb je geen rest? Kleur hetzelfde.
In de buik van de leeuw.

geen rest als je
deelt door 25
39.072

geen rest als je
deelt door 44

18.750

geen rest als je
deelt door 33

10.989

1881
1235

2280
2250

4000

geen rest als je
deelt door 95

1936

836

9175

21.153

9785

30.063

34.295
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Hoog of laag?
Gooi 6 keer met een dobbelsteen.
Vul de percentages in voor de scores.
Je mag zelf kiezen waar je de worp invult.
Reken uit hoeveel punten je krijgt.
Reken daarna het totaal uit. Degene met de
meeste punten wint. Speel 2 rondes. In de 2e
ronde wint degene met de laagste score.
Voorbeeld: Jip gooit 3. Hij vult 40% in bij
750. Hij scoort
300 punten. Jip
= 75%
= 5%
gooit 5. Hij vult
50% in bij 25.000.
Hij scoort 12.500
punten.

1

= 12 2 %

= 50%

= 40%

= 95%

Hoe wordt de kortingssticker geplakt?
Reken de nieuwe prijzen uit. Beiden plakken
elke sticker 1 keer.
Ik wil zo veel mogelijk
winst maken.
van € 90,,voor € 40,-

van € 60,voor € 54,van € 200,voor € 190,-

van € 20,-

Kan een kangaroe hoger
springen dan een huis?

hoogst mogelijke score

punten

%

laagst mogelijke score

score

%

5000

Rara, hoe kan dat?
Annemarie uit Den Bosch belt met Kate in Londen.
Annemarie belt om 1 uur. Kate hangt op om half 1.
Hoe kan dat? Hoelang duurde het gesprek?

Londen ligt in een andere tijdzone.
Het is er 1 uur vroeger dan in Nederland.
In Londen is het 12 uur als Annemarie belt.
Ze bellen een halfuur.

0,15 seconde

8400
10.000
25.000
totaal

totaal

€10,-

10%
Ik wil zo min
mogelijk betalen.

50%

Hoelang duurt het nog? Komen ze op tijd?
Gebruik een tabel.
De musical van groep 8 begint om 20:00 uur op school.

van € 90,-

10%

€ 50,-

van € 60,-

€ 10,-

50%

van € 200,-

€ 10,-

van € 20,-

19:13

17:36

€ 50,-

10%

€ 50

score

750
1500

Hoelang en hoe snel?
Jan en Lars schaatsen vlak voor de finish
gemiddeld 54 km/u. De winnaar finisht
met een voorsprong
van 2,25 meter.
Wat was het verschil
in tijd?

De opa en oma van Hidde moeten nog 180
km rijden. Ze rijden 90 km/u.
Hoelang duurt de rit? 2 uur

voor € 81,-

Hoe laat zijn zij op school?
Ze komen

De moeder van Milou komt met de fiets.
Ze moet nog 9 km rijden. Zij rijdt 18 km/u.
Hoelang duurt de rit nog? 30 minuten

19:36 uur

24 minuten te vroeg | te laat.

Hoe laat is zij op school?
Ze komt

19:43 uur

17 minuten te vroeg | te laat.

voor € 10,-

50%

voor € 10,-

voor € 100,-

Vul de tijden in.
De sprongen in iedere rij zijn steeds gelijk.

14:57:40 14:59:00 88
15:88
00:88
20 15:01:40

voor € 10,-

88:15
88
20:45:45 88
20:88
51:88
15 20:56:45 88
21:02
Reken uit hoeveel ze in totaal willen sparen.
Hoeveel procent van het totaalbedrag
legt moeder bij?
Ik heb al 55% gespaard.
Dat is € 165,-.
Ik leg voor
ieder kind
€ 15,- bij.

32

Ik spaar voor iets wat € 300,Mijn moeder legt
totaalbedrag bij.

Ik heb al 8% gespaard.

08:20:50 88
11:88
51:88
20
09:88
31:88
00 10:41:10 88

Dat is € 3,-.

kost.

5% van het

Ik spaar voor iets wat € 37,50 kost.
Mijn moeder legt
totaalbedrag bij.

40% van het

Ja! Een huis kan
niet springen!
33

FERDIE WESTEN
grafisch ontwerp | beeldende kunst

staal woordenschat
Uitgeverij Malmberg
Ontwerp, beeldredactie en realisatie
van 65o woordenschatanimaties voor
digibord en oefensoftware.
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Uitgeverij Malmberg
Ontwerp en realisatie van 40 thema
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leerstofoverzicht groep 5
Spreken, luisteren, schrijven om te leren:
informatie doorgeven

ziekenhuis

grafisch ontwerp | beeldende kunst

Van impressie
Themafilm: Myra volgt het weer in een weerdagboek
Woordenschat: woorden over noodweer
Taal verkennen: de overtreffende trap en
taalconventies over weer
Spreken en luisteren: argumenten bij een mening en
een denkgesprek voeren
1 Hakwoord
Schrijven: gebruik van steekwoorden en beschrijving
Speciaal hakwoord
van weer

Regelkaart|Groep 5
Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Naar expressie
2 Zingwoord
De ideale weerdag beschrijven en presenteren

Naar expressie
Boek met wetenswaardigheden over het ziekenhuis
publiceren

3

Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Luchtwoord

Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht.
Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Spreken, luisteren, schrijven om te communiceren:
uitleggen en instrueren

draaien

ch-woorden

Spreken, luisteren, schrijven om te amuseren:
gedichten schrijven

naCht

Spreken, luisteren, schrijven om te leren:
schema maken

noodweer

Van impressie
Themafilm: Levi leidt vanuit een rolstoel de kijker
rond door het ziekenhuis.
Woordenschat: woorden over het ziekenhuis
Taal verkennen: taalconventies bij beroepen en de
clou van moppen en cartoons ontdekken
Spreken en luisteren: aanwijzingen geven en een
denkgesprek voeren
Schrijven: een dagverslag maken en een informatief
antwoord schrijven

Luchtwoord van het versje.

Van impressie
Themafilm: de nachtdichter vertelt
Woordenschat: woorden over de nacht
Taal verkennen: gevoelswoorden en eind-, middenen beginrijm
Spreken en luisteren: luisteren naar geluiden in de
nacht en een denkgesprek voeren
Schrijven: eind van een spannend verhaal schrijven

Van impressie
Themafilm: Rosa, Max en Naomi
zien wat er
Plankwoord
4 laten
draait en rolt
Woordenschat: woorden over 5
draaien
Eer-oor-eur-woord
Taal verkennen: uitdrukkingen over draaien en
ontstaan van nieuwe woorden door uitvindingen
Spreken en luisteren: gebruik van woorden die een
volgorde aangeven en een denkgesprek
voeren
6 Aai-ooi-oei-woord
Schrijven: beschrijving van een voorwerp en
bedenken van een naam voor uitvinding
Eeuw-ieuw-woord

Naar expressie
Nachtgedicht schrijven en voordragen in het
nachttheater

Naar expressie
Gebruiksaanwijzing en een schematische
tekening
8 Langermaakwoord
van een uitvinding

eskimo’s

Geld

Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu.
Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.

7

Eeuw-ieuw-woord. Ik denk aan de u.
Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken.
Ik hoor of ik d of t moet schrijven.

Langermaakwoord -b

Spreken, luisteren, schrijven om te leren:
iets van het onderwerp onthouden

Van impressie
Themafilm: een skypegesprek tussen Jani (Inuit)
en Tessa
Woordenschat: woorden over Eskimo’s
woordsoorten
Taal verkennen: Inuktitut en gesloten
vragen
Spreken en luisteren: beschrijving geven en een
denkgesprek voeren
Schrijven: beschrijvingen geven

staal
Uitgeverij Malmberg
Ontwerp van diverse onderdelen van
Handleidingen, Regelkaarten, Werk-

achterzijde

Het lidwoord hoort bij een zelfstandig

Voorvoegsel. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.
verkort

Klankgroepenwoord.
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een lange klank.
En dan neem ik een stukje
naamwoord.
de - het - een
van de [...] weg.

Naar
Het expressie
staat voor het zelfstandig naamwoord.
Weettekst schrijven en publiceren Korte klank

voorzijde

Spreken, luisteren, schrijven om te communiceren:
overreden/overtuigen

Van impressie
zelfstandig
Themafilm: Martijn, Esrin en Omar op speurtocht
naamwoord
door de dierentuin
Woordenschat: woorden over dierentuin
Taal verkennen: een goed informatiebord en
dierentaal
bijvoeglijk
Spreken en luisteren: een dier beschrijven
en een
denkgesprek voeren
naamwoord
Schrijven: een dier aanprijzen en een reactie schrijven

Staal, zoals bijvoorbeeld Staalboek,

Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, dus langer maken.
Ik hoor dat ik b moet schrijven.
eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob

Spreken, luisteren, schrijven om te leren:
informatie uitwisselen

Van impressie
Themafilm: de reis van het tien9euroVoorvoegsel
biljet van Anna
Woordenschat: woorden over geld
Klankgroepenwoord
Taal verkennen: reclameteksten
en
10bekijken
uitdrukkingen over geld
Lange klank
Spreken en luisteren: luisteren naarA-lijst
inleiding, kern
en slot van verhaal en een denkgesprek voeren
Schrijven: een test invullen en een beschrijving van
een voorwerp maken

lidwoord
Naar expressie
Informatie over Eskimo’s schrijven en presenteren

dierentuin

Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.

Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i.

Spreken, luisteren en schrijven om te communiceren:
Geheimen
informatie uitwisselen
Het zelfstandig naamwoord is een woord voor
Van impressie
een mens, dier of ding. Je Tweetekenklank
kunt er een lidwoord
Themafilm: Rosa en Faruk richten een
club op
voor zetten. woorden over geheimen
Woordenschat:

Taal verkennen: geheimschrift kraken en
taalconventies bij uitnodigingen
Het bijvoeglijk
naamwoord
zegt iets en
over
Spreken
en luisteren:
een persoon beschrijven
een
denkgesprek
voeren
zelfstandig
naamwoord.
Schrijven: een reactie schrijven en een
beschrijving
Medeklinker
een club geven
- van
fietsten
rennen - renden

het

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Lange klank.
En dan neem ik een stukje
van de [...] weg.

de jongen

een jongen

hond

de hond
boek

Klankgroepenwoord.
het boek
een boek Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Korte klank.
Dat is een korte klank.
En dan schrijf ik de [...] dubbel.
jongen
de jongen
En dan schrijf
ik de [...] dubbel.
Klankgroepenwoord.
boekis [...]
het
De klankgroep
De laatste klank is [...]
Dat is een tweetekenklank.
En dan schrijf ik het woord
de lieve jongen
zoals ik het hoor.

de zwarte hond

Klankgroepenwoord.
De klankgroep
is [...]
- liepen
Naar expressie
stoffelijk fietsen Het stoffelijk bijvoeglijk
naamwoord zegt van welklopen
gouden
voorzijde
De laatstede
klank
is [...] ketting
Eigen mening schrijven en presenteren
op de
Naar
expressie
medeklinker.
bijvoeglijk
materiaal
het zelfstandig naamwoord is gemaakt.Dat is eende
wollen jas
zeepkist
Een uitnodiging schrijven met geheimschrift en
En dan schrijf ik het woord
naamwoord
andermans uitnodiging proberen te ontcijferen
zoals ik het hoor.

boeken, Toetsboeken etc..

tegenwoordige tijd

zinsdelen

persoonsvorm

tegenwoordige tijd

ik fiets
fiets jij?

Verkleinwoord
ik11ren
ren jij?

jij fietst

jij rent

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Tweetekenklank.
En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor.
Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Medeklinker.
En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor.

tegenwoordige tijd

Verkleinwoord.
ik loop Grondwoord is [...] Dat is een [categorie+regel].
Dan [je / tje / pje] erachter. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.

Verkleinwoord met -etje

loop jij?

Verkleinwoord met -etje. [categorie+regel].
Ikjij
hoorloopt
twee keer de /u/, maar ik schrijf de e.

De
is het werkwoord
inAchtervoegsel
de zin
Zara fietst
naar
school.
Achtervoegsel
-ig. Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig (en dan de e).
wijpersoonsvorm
fietsen
wij12rennen
wij
lopen
Achtervoegsel -lijk. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk (en dan de e).
dat zegt wat iets of iemand doet.
Je vindt de persoonsvorm
met:
1 Fietst Zara naar school?
8
voorzijde
Staalvraagzin
•tijd
Regelkaart • groep 5 • © Malmbergverleden
‘s-Hertogenbosch
1verleden
De vraagproef:
als je van deverleden
zin een
tijd
tijd
maakt, komt de persoonsvorm vooraan te
2 Zara fietste naar school.
ik
fietste
rende
ik liep
regelkaart ik
groep 5.indd
1
staan.
2 jij
De fietste
tijdproef: als je de zin vanjijtijdrende
verandert,
jij liep
verandert ook de persoonsvorm.
wij fietsten
wij renden
wij liepen

leestekens

werkwoordelijk
Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de
hoofdletter
De hoofdletter staat aan het begin van de zin.
gezegde
persoonsvorm en alle andere werkwoorden in
Het eerste woord van de zin schrijf je met een
de zin.
hoofdletter.

11-12-12 12:57

Zara heeft hard gefietst.
De zin begint met een
hoofdletter.

5

Hoofdletters schrijf je ook bij:
Mijn naam is Loes.
onderwerp – namenHet onderwerp geeft aan wie of wat iets doet. Ik woon
Zarainwoont
in Amsterdam.
Arnhem.
Dat ligt
Het onderwerp
en (landen,
de persoonsvorm
(wieRijn.
woont? > Zara)
– aardrijkskundige
namen
plaatsen, horen bij aan de
elkaar.
rivieren)
Het is niet zo ver van de
Je vindt hetbijvoeglijke
onderwerpnaamwoorden
door te vragen:
Fietst
zij naar school?
– aardrijkskundige
Duitse
grens.
blok 1 week 2 werkwoorden
wie (een
of wat
+ persoonsvorm?
(wie
fietst?
– een citaat
stukje
tekst dat letterlijk door
Ze zei:
‘Dat
heb>jezij)
goed
iemand gezegd wordt)
opdracht 1 gedaan.’
Vul in.

blok 1 week 1 werkwoorden

opdracht 1

Vul in.

ooi

hij kn oei

t

wij str ooi

de kr aai

en

fr aai

t

wij st oei

en

zij spr oei

t

zij zw aai
m ooi
de kr aai
thema 2 week 4 les 1 grammaticazij zw aai

Opdracht 1

fr aai

t

wij st oei

mooi

zij sproeitthema 2

opdracht 2

Vul s of z in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

Mijn moeder

Lesdoel
De kinderen:
opdracht 3 Maak de rijen af.
• inleren
De boot
de woorden
zee. die met geheimen te maken hebben;
twee...
• lerenéén...
de betekenis van de woorden
(beter) kennen door:
Er zit een vogel in de – ze in context te
. zien (impressiefilmpje/foto/illustratie)
haaien
haai
– erover te lezen
De koe staat in de
. ander over te praten.
– er baai
met een
baaien

INTRODUCTIE

10

sproeit
strik

zongen
zonk

ik boor

s

z

ik leer

speer
sproeit

Vul het woord in.

2

3
4
5

is. (Een geheim is iets wat je niet aan
andere mensen mag of wilt vertellen.)
Herhaal de belangrijkste kenmerken
die de kinderen noemen.
Vertel de kinderen dat jullie samen
naar een filmpje gaan kijken. Stel de
kijkvraag: Welk geheim heeft meester
Hans?
Kijk samen naar het impressiefilmpje.
Bespreek de kijkvraag klassikaal.
Bespreek kort Wat ga je doen? en Wat
leer je ervan?

ZELFSTANDIG

05

Wie het begrijpt, gaat zelfstandig met
de opdrachten verder.
Wijs op de woordenhulp onderaan.
Vertel dat ze opdracht x in tweetallen
doen.
INSTRUCTIE

05

1 Bespreek Zo zit het!
ne
2 Maak samen Probeer het. spion
3 Vertel dat ze in de opdrachten naar

betekenissen van woorden gaan zoeken, op dezelfde manier als bij Probeer
het.
ZELFSTANDIG

Hoofdstuk

meer dan x woorden hebben.
speurders | 51

lauw
voor
Niet ‘goed gedaan, hondje!’, maar ‘foei!’ Tip 1 voorfoei
je onderzoek:
Zoek naar vingerafdrukken.
spread
bronnenboek
rauw
Niet gebakken, maar rauw.
zacht
Niet hard, maar zacht.
eigen
antwoord
De jongen
lang
Niet kort, maar lanG.
Dit is
Opdracht 4

vacht
Het konijn heeft eenbriefje
hele
zachte
uit filmpjebaai
gebruiken!

meeuw

meeuwen

3

TIP 1

Stuur nooit alleen maar een
onzichtbaar bericht. Een leeg vel
als brief ziet er verdacht uit!

Strooi een beetje cacaopoeder op de afdruk.
weg. (vindt je moeder vast niet erg want als
ze 'm weer gebruikt, wordt ze mooi bruin!

een vis met
zijn hengel.
meeuw

,snaHeveiL
in anjibme
iaan
heg tehmijn
nak ki oma.
eentekaart
neduohem roov reem
n
! oowopdracht
eg teh geZ
4

s
s
z

z

De kinderen

Let erop dat niemand je bespioneert!
Kijk daarom of niemand je achter de
deur aan het begluren is.

GeheIMen

Er zijn
meerdere
antwoorden
Meester
hans doet
GeheIMzInnIG mogelijk
wat Ga je doen?

opdracht 1

Je speurt naar de betekenis van woorden die over
geheimen gaan.

Meester Hans doet geheimzinnig. Welke
twee woorden uit het filmpje horen erbij?
Schrijf ze in de woordspin. Kies uit:
bespioneren - verdacht - vermommen
- ontcijferen - raadselachtig.

spread werkboek
geheimzinnig

woorden voor:
spion - geheimhouding - wachtwoord - zwijgplicht geheimzinnig - verdacht - vermomt - tactiek - code
- kraken - ontcijferen.
Zet een kring om de drie woorden die jij het
moeilijkst vindt.

b Zoek de betekenis van die drie woorden op.
c Weet je nu wat ze betekenen? Schrijf de betekenis
in je woordenlijst.

4 1

Lees de bladzijde uit de ‘Handleiding voor spionnen’.
Welk ander woord voor geheimzinnig lees je hier?

probeer het
opdracht 3
w
4 2
a Kijk naar de plaatjes bij ‘Speurwerk’. Welke
woorden leer je kennen?

de vingerafdruk, de kluis, de code
b Welke zinnen passen bij plaatje a? Kruis aan.
●
●
●

2

opdracht 4
4 1
a In de ‘Handleiding voor spionnen’ komen deze

De kluis is gekraakt.
In de kluis zat geld van de bank.
Het geheim van meester Hans zit in de kluis.

Er zijn meerdere
antwoorden
mogelijk.

e Weten jullie de betekenis van een woord niet

twee...

baai

haaien
baaien

meeuw

meeuwen

bank
baai

banken
baaien

meeuw

meeuwen

haai

10

zeurt
zongen
zeer
zochten

ZELFSTANDIG

.
.
.

10

bronnenboek en het ‘Recept voor onzichtbare inkt’.
Hier komen deze woorden in voor:
spiegelschrift - geheimzinnig - verzwijgen doorvertellen - onzichtbaar - geheim bericht verdacht - ontcijferen - bespioneert.
Zet een kring om de vier woorden die jij het
moeilijkst vindt.

b Kent je maatje een of meer van de moeilijke

het bericht

kIjk teruG
a Schrijf hier een woord op
waar je de betekenis nu
goed van kent.

b Hoe kwam je achter de
betekenis? Kruis aan.
● Ik las erover.
● Ik keek naar een plaatje.
● Ik heb er met mijn
maatje over gepraat.

c Hoeveel ‘woorden van de
week’ ken je nog niet zo
goed?

woorden goed? Vraag dan naar de betekenis.

c Kon je maatje het woord of de woorden goed
uitleggen? Schrijf de betekenis in je woordenlijst.

d Doe het nu andersom. TIP: Gebruik bij de uitleg aan

je maatje de teksten en plaatjes
uit het bronnenboek.

betekenis - Wat er met een woord wordt
bedoeld. ‘De betekenis van het woord
“vermommen” is “verkleden”.’

69

●
●

doorvertellen
de geheimhouding

de kluis
kraken

●
●
●

uitleg - Iets zo duidelijk vertellen dat een
ander het snapt. ‘Door die uitleg snap ik wat
het woord betekent.’

Staal • Handleiding taal • groep 5 • geheimen • © Malmberg 's-Hertogenbosch

ontcijferen

MEER DOEN MET DEZE LES?

de tactiek
verdacht

●

vermommen

●

het vergrootglas

●

den vonden ze moeilijk?
2 Herhaal de betekenis ervan door ze
in verschillende contexten te (laten)
gebruiken.

onzichtbare inkt

het spiegelschrift
de spion

Hang moeilijke woorden uit deze les
met hun betekenis op in de klas om
ze te consolideren (in te oefenen). De
kinderen maken zich op deze manier
woorden en betekenissen eigen.

het verraad

●

verzwijgen

●

de vingerafdruk

●

het wachtwoord

●

de zwijgplicht

15

05

1 Bespreek de opdrachten. Welke woor-

de pincode

●
●
●

KIJK TERUG

geheimzinnig

●
●

●

In de rest van de week
leer je de betekenis van
deze woorden beter
kennen.

bespioneren
de code

●
●
●

aanpak kunt gebruiken. Je vraagt dan
bijvoorbeeld de betekenis aan een
ander én bekijkt het plaatje. Zo leer je
een woord beter begrijpen.
2 Licht opdracht 1, 2 en 3 kort toe. De
kinderen kruisen woorden aan die zij
gehoord hebben in het filmpje. Zij
selecteren bij de opdrachten woorden
waarvan zij de betekenis kunnen invullen. Het invullen doen zij eerst met
potlood.

Er zijn meerdere
antwoorden
mogelijk.

(goed)? Schrijf dit woord dan in je woordenlijst.
Probeer in de volgende
lessen de betekenis te
woorden van de week
achterhalen.
●

vermommen

4 3 4
opdracht 5
a Lees de aantekeningen bij nummer 3 in het

mysterieus
Deze woorden komen in het filmpje voor: de
geheimhouding - het spiegelschrift - de code.
Kies een woord. Speur naar de betekenis ervan in
het bronnenboek. Hoe ben je achter de betekenis
gekomen? Kruis aan.
● Ik las erover.
● Ik keek naar een plaatje.
● Ik praatte erover met een ander.

één...

1 Leg uit dat je soms meer dan één

5

opdracht 2

zacht
zongen

Vertel dat ze opdracht x in tweetallen
doen.

Schrijf daarna op de achterkant het geheime
bericht met onzichtbare inkt en de prikker.

zo zIt het!

speer
sproeit

banken
baaien

z

1 les 1één
woordenschat
Maakweekmet
woord een zin.

Je leert wat de woorden betekenen.

z

Bedenk woorden.
De kinderen maken zelfstandig opSchrijf drie fopletterwoorden bij de deur.
dracht 1 en verder.
Schrijf drie drietekenklankwoorden bij de haai. Wijs op de woordenhulp onderaan.

C

Hoe kom je achter de betekenis van een woord?
- Je leest erover.
- Je kijkt naar een plaatje.
- Je praat erover met een ander.

.

sprong
slaapt

4
drietekenklankwoorden:

14

zongen
zonk

s

meeuw

Opdracht 4

68

wat leer je ervan?

z

sproeit
strik

VERLENGDE INSTRUCTIE
meeuwen
1 Lees bij Zo zit het! de eerste manier om
de betekenis van een woord te vinden
Maak de zin af.
(Je leest erover).
Opdracht 3 Vulaantekeningen
s of z in.
BirgitDe zin moet meer dan x woorden hebben.
2 Lees het eerste stukje van bron 2
spiegelschrift
Schrijf het woord
in de goede rij.
geheimzinnig
(Speurwerk). Weten ze nu wat de kluis
moet ik dit verzwijgen?
Mijn broer
eurt
vaak om snoep.
sis?
z
of toch doorvertellen?
3 Bekijk de illustraties bij bron 2 (SpeurIk
prong in het water.
werk). Weten ze nu wat de kluis is?
4 Lees bij Zo zit het! de derde manier
Hij
laapt in mijn bed.
om achter een betekenis te komen (Je
praat erover met een ander). Vertel
Wij
.ongen een lied. De jongen eigen antwoord
dat deze aanpak alleen werkt als de
Mijn knie
eer.Dit is
ander de betekenis van het woord de
. doet erg
Als je de geheime boodschap wilt ontcijferen,
kluis weet.
strijk je met een warm strijkijzer over de onzichtWij
mijn
pen. Het schip
bare brief. De
letters komen te
voorschijn!
.ochten

4

Ik schrijf

TIP 2

Chinese letterwoorden:

s

meeuwen

De boot is lek; hij zinkt bank.

z

B

De kinderen

[afb. WB-5-Geheimen-●1: lijntekening van twee
kinderen. Boven kind 1 staat een tekstballon met de
tekst: Weet jij wat spiegelschrift is? In de tekstballon
bij kind 2 staat in spiegelschrift: Ja natuurlijk!]

2

banken
baaien

bankletterwoorden:

fopletterwoorden:

ik stoor

baai

Bedenk zelf drie woorden bij elke categorie.

hakwoorden:

ik keer

bank

Veeg de cacao zachtjes met de poederkwast

A

s proeit de tuin.
z ongen op het feest.

hij boort
Anna heeft een s trik in haar haar.
hij leert
Het schip z onk in de zee.
Ik gooi met een s peer.
hij keert
De poes is heel z acht.
hij stoort
Materiaal

meeuwen

Zo onderzoek je zelf een vingerafdruk:

Het schip

hij zeurt
De kinderen

meeuw

2

Vraag altijd
eerst naar
het afgesproken
wachtwoord
voordat je
een geheim
ander vertelt
aan een
. Weet de ander
woord niet?
Mondje dicht! het geheime
zwijgplicht
Als je de
toch verbre
ekt, is dat verraa
d.
Hoe herken
je een vijande
„ Een spion
lijke spion?
doet meesta
l geheimzinnig.
Hij gedraagt
zich myster
„ Een spion
ieus en verdac
vermomt zich
ht.
soms. Je herken
de spion niet
t
„ Zijn tactiek meer.
is een plan
om zijn doel
bereiken. Vaak
te
is de tactiek
Trap daar
onnoze
l doen.
niet in!
„ De spion
probee
kraken of een rt alles om een code
te
geheim bericht
te ontcijferen.

wij stoeien
zij sproeit

en

Vul s of z in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

hij keurt
Mijn moeder

veer
roei
Koen vangt

speurwerk

houding
geheimhoudin is belangrijk. Je hebt
gs
geheim doorve plicht. Je mag nooit
een
rtellen. Zelfs
vrienden.
niet aan familie
of

mooi

en

Didactiek
• De woorden die de kinderen leren kennen worden in betekenisvolle
opdracht 3
woordclusters aangeboden.
Opdracht 2 Vul het woord in.
één...
twee...
één...
• Ze leren de woorden in juiste
contexten toe te passen. U krijgt hierdoor
Ik vind een van de kinderen.van de pauw.
zicht op de woordenschatwerving
en
de
kennisopbouw
haaien
haai
haai
• U kunt hierop inspelen door de woorden in gevarieerde contexten te her-

Lesboek voor

geheim te komen
achter een
. Zo ontdek
van plan is.
je wat een
ander

Niet achter, maar Geheim
voor .

05

Wie het begrijpt, maakt zelfstandig
opdracht 1 en verder.
Wijs op de woordenhulp onderaan.
Vertel dat ze opdracht x in tweetallen
doen.

De Spion
zin moet
XV:
nen

Niet heet, maar een
beetje
Als spion
probeer je lauw.
stiekem

zacht
zongen

hij knoeit
wij stoeien
zij sproeit

Maak de rij af.
15

ik zeur

wij st oei

t

oei

wij strooien
mooi

• impressiefilmpje
Maak
de rijen af. geheimen
• werkboek blz. x en x
twee... blz. x
• bronnenboek
• Bakkaarten:
kaart x t/m x
haaien
• Digitaal schoolbord: week 1, les 1
boot over
het water.
halen om het woordbegrip
te verdiepen enIktegelijkertijd in tede
slijpen.
• Oefensoftware:
baaien
baaien x
baai
baai

Meester Hans
meeuwdoet geheimzinnig
meeuwen

Opdracht
3 Schrijf het woord op.
De codenaam
van de beroem
de
spion James
ding voor spionnen
opdracht
4boven
dewoord.
zin af.
Bond
Schrijf
hetis 007nummer
van deHandlei
categorie
het
| 13Maak
.

wij st oei

t

ooi

opdracht 2

Opdracht 1
ik keur

z

kooi
wei
De vogel vliegt in de lucht
.
meeuw
meeuwen
Wij aaien
mijn konijn.
banken
bank
Mijn zus heeft een scheur
baai in haar broek! baaien
1

1 Vraag de kinderen wat een geheim

week 4 les 2 grammaticazij zw aai

s

Meester Hans doet geheimzinnig zinkt
instructie +
Intro ductie +
en = ca 15
begeleid oefen
er klaar?
minuten. Eerd
’ tijd
‘extra
de
uik
Gebr
van de les.
rest
de
voor

zij zw aai

Het uitroepteken staat aan het einde van een m ooi
Wat leuk! zij spr oei t
uitroep of
Schrijf hier een
uitroepteken!
wijbevel.
stoeien
de kr aai en
fr aai

en

bank
s proeit de tuin.
pink
Een duim is geen pink.
De kinderen z ongen op het
feest.
drinken
Eten is niet hetzelfde als drinken.
Anna heeft een s trik in haar
haar.
Een mus is geen vink.
Het schip z onk in de zee. vink
Ik gooi met
een s peer. stank
Een lekkere geur is niet hetzelfde
als stank.
De poes is heel z acht.
Opdracht 2

zij sproeit
uitroepteken

Schrijf het bankletterwoord op.

Een stoel is geen bank.

Week 1 | les 1 | Woordenschat

en

oei

wij strooien Het vraagteken
hij knoeit
ooi en
t
str vraagteken
vraagteken
staat aan het einde van iederehij kn oei Schrijft
Loeswij
een
11
vraagzin.wij stoeien
deze frzin?
mooi
aai
de kr aai achter
en

en

3

3

FERDIE WESTEN
grafisch ontwerp | beeldende kunst
ep 6

lesboek groep 5

Pluspunt

Pluspunt lesboek groep 5

boek gro

opdrachten

boek gro
opdrachten
ep 6
ISBN 978 90 345 3724 9

ISBN 978 90

345 3724

9

5

6

9 789034 537249

505295

537249

4
9 78903

505295

1
2
3

Pluspun
t leerk

Uitgeverij Malmberg

4
5

leerkrach

tenmap

rachtenm

binnenwerk folio.

blok 5 en 6

groep 4

7
8
9
10

p3

covers, beeldmerk,

werkboek

6

ap groe

Ontwerp van de methode:

groep 3

naa m

pluspunt

11
12

Een deel van de realisatie.

ISBN 978

90 345 5396

6

3

508940

ISBN 978 90

345 5432 1

4
9 78903

554321

509256

lesboek groep 7
Pluspunt lesboe

8

Verhuizen

a
BON

x

CL

copy

f out

%

T OT AAL

blok 4 les 2
1

Reken uit.

9 789034
537249

2

204 – 7 =
298 + 4 =
614 – 16 =
298 + 14 =
820 – 25 =
98 + 4 =
216 – 19 = Ik ben 1 meter groot. 98 + 114 =

17

305 – 8 =
305 – 5 =
605 – 18 =
605 – 108 =

[illu OB5.4.2_1

Hoe hoog zou de
verhuiswagen zijn?

117

27

217

299 + 6 204 - 8

Barry
ry
Bar

Ari
Ari

a Neem de tabel over en vul in.
+

1

505295

197 + 4 =
395 + 7 =
580 + 35 =
788 + 15 =

Co
Co

227

125

Hoeveel tegels in de badkamer?
Eén muur wordt helemaal blauw.
De andere muur wordt helemaal wit.
Kijk goed. Schrijf de keersommen op.
a
b
c
d
e
f
g

BON

x

CL

copy

f out

%

T OT AAL

505295

ma x.
kg

75250
kg

b Welke kisten kunnen ze meenemen?
Kijk in de tabel en de tekening.
Doe het zo:
2 Reken uit.
Ari kan nummer … of … meenemen.
3

–

25

225

35

763
773

40

Les 1 blok 4

35 0

kg

kg

350

45 kg

kg

12 5
kg

[illu OB5.4.4_2
v

max
150 .
kg

max.

35
kg

217

BON

x

CL

copy

%

4

4x7=
1

17
kg

3x7=

[illu OB5.4.4_2

5 7 2

4 9
4
6

1

1



5

7 2

5

getallenlijn.
– Toetsdoel (opgave 3, 4, 5)
‘erbij’ en ‘eraf’
Kinderen kunnen de begrippen
in de buscontext.
en het plus- en minteken toepassen

4

7

6

4



6



10

1

2

2

2

2

1

1

1

b

Interactie
Toetsdoel (opgave 3, 4 en 5)
met de kralenketting gewerkt.
■ In blok 3 hebben de kinderen
met een rekenrekje. Deel
Vanaf dit blok werken de kinderen
verkennen hoe het werkt.
de rekenrekjes uit en laat de kinderen
alle kralen aan de
Als je met het rekenrek begint, moeten
op het klassikale rekenrek.
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de som op het rekenrek uit en
■ Reken samen met de kinderen
schrijf het antwoord op het bord.
4. Laat de kinderen
■ Bespreek de eerste som van opgave
ben vertellen wat er gebeurt. Vraag waar je dat aan kunt zien
rik bij de bus en ook aan het haltebord
(het aantal personen
op het rekenrek. Controleer
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Extra Materiaal
– Klassikaal rekenrek
– Per kind een rekenrekje

Interactie
Nieuw doel (opgave 1 en 2)
introduceer het thema ‘naar
■ Bekijk samen de praatplaat en
de praatplaat kort welke
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■ Bekijk de getallen op de praatplaat.
tijd)
aan? (aantal, prijs, leeftijd, volgorde,
volgorde op het bord.
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Speel het spel: Vang de vis.
lijn op
als je de
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1
zelfde te

kening
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Spelregels:
De kleinste begint. Kies een zeehond en zet jouw pion erop.
2
Deel het bedrag op jouw zeehond door 2. Welke
vis heeft de goede uitkomst?
Zet daar jouw pion op.
Gooi dan met de dobbelsteen.
1
Gooi je 2, 3, 4 of 5? Kies een willekeurige som 3
uit de lijst hieronder. Kies wel steeds een andere som.
Schrijf de som op en reken uit.
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übung

Gespräche führen

1
kapitel

Werk samen met een medestudent. Wat zeg je tegen hem / haar in het Duits, als ...

2

– je die op straat wilt aanspreken

– je wilt weten hoe laat het is
Du hast bereits online gemacht Kapitel 2 Hören und Gespräche führen und die entsprechenden
Wortschatzübungen.

1

– je voor de informatie wilt bedanken

Gespräche führen auf der Straße

– je afscheid wilt nemen

übung

taalblokken mbo

2

Werk samen met een medestudent. Wat zeg je tegen hem / haar in het Duits, als ...
Naam:
Woonplaats:

Uitgeverij Malmberg

Adres:
Telefoon:
E-mail:
Verjaardag:

Nieuw ontwerp binnenwerk

aufgabe

Op straat worden e-mailadressen voor het goede doel verzameld. Daarvoor voer je een
gesprek in het Duits met een andere student. Noem in het gesprek onderstaande punten:

Mann: Hallo, kann ich dich mal etwas fragen?
Anna: Ja.
Mann: Mein Name ist Peter Renner von der Organisation ‘Schützt die Tiere’.
Ich zeige dir mal ein paar Fotos. Guck dir das mal an!
Anna: Ach Gott, das sieht ja grauenhaft aus.
Mann: Ja, und für 5 Euro im Monat kannst du diese Tiere unterstützen.
Hast du Interesse da mit zu machen?
Anna: Sehr gerne.
Mann: Dann gib mir einmal deine Adresse, bitte.
Anna: Meine Adresse ist ...
Mann: Und die Telefonnumnmer?
Anna: Meine Telefonnummer ist die 0208467930
Mann: Ok und dann brauche ich noch deine E-Mailadresse, bitte.
Anna: Gerne! anna@gmx.de
Mann: O.k., danke schön.
Anna: Tschüß!
Mann: Schönen Tag noch.

Leerwerkboeken. Nederlands, Engels
en Duits.
(het beeldmerk is niet van mijn hand)

–
–
–
–
–

iemand aanspreken
naam vragen
e-mailadres vragen
bedanken
gesprek afsluiten

wortschatz | gespräch auf der strasse
Deutsch

Niederländisch

Kann ich dich mal etwas fragen?

Mag ik jou iets vragen?

Ich bin von der Organisation ‘Schützt die Tiere’.

Ik ben van de organisatie ‘Bescherm de dieren’.

Guck dir das mal an!

Kijk hier eens even naar.

Das sieht grauenhaft aus.

Dat ziet er vreselijk uit.

Du kannst diese Tiere unterstützen.

Je kunt deze dieren steunen.

Hast du Interesse da mit zu machen?

Heb je interesse om mee te doen?

Sehr gerne.

Heel graag.

Danke für deine Hilfe.

Bedankt voor je hulp.

Schönen Tag noch.

Prettige dag nog.

Kann ich Sie etwas fragen?

Mag ik u iets vragen?

Das ist in der Nähe von Berlin.

Dat is in de buurt van Berlijn.

32

2

Taalblokken Duits | Kapitel 2

Kennenlernen

wortschatz | kennenlernen

Mara: Hallo Anna...
Anna: Schön, dass du da bist. Max ist auch da.
Dann lernst du ihn direkt kennen.
Anna: Mara, das ist Max.
Mara: Hallo Max.
Max: Ich bin Max.
Mara: Schön dich kennen zu lernen.
Max: Ja, finde ich auch.
Mara: Kommst du auch aus Duisburg?
Max: Nein, ich komme aus Göttingen.
Mara: Ach, das ist schön. Das kenne ich.
übung

3

Wat zeg je als jij een vriend/vriendin aan iemand in het Duits wilt voorstellen? Vul aan!
Hallo Mara, das

Max.
Mara, das

mein Freund
meine

Servus Max,
Max,
übung

.

Mara.
Mara.

4

Hoe kun je in het Duits reageren als iemand aan jou wordt voorgesteld?
Hallo Max, schön
Servus Mara,
Schön, dass

zu

.

zu sehen.

kapitel

Deutsch

Niederländisch

Hallo!

Hallo!

Hi! Servus!

Hoi!

Grüß Gott!

Goedendag!

Guten Morgen!

Goedemorgen!

Guten Tag!

Goedemiddag!

Guten Abend!

Goedenavond!

Ich heiße …

Ik heet …

Wie heißt du?

Hoe heet jij?

Schön dich zu sehen.

Leuk je te zien.

Wie geht es dir?

Hoe gaat het met jou?

Auch gut, danke.

Ook goed, bedankt.

Schön, dass du da bist.

Leuk dat je er bent.

Max ist auch da.

Max is er ook.

Du lernst Max direkt kennen.

Je leert Max zo kennen.

Das ist Max.

Dat is Max.

Das finde ich auch.

Dat vind ik ook.

Kommst du auch aus Duisburg?

Kom je ook uit Duisburg?

Nein, ich komme aus Göttingen.

Nee, ik kom uit Göttingen.

Ach, das ist schön.

Ach, dat is mooi.

Das kenne ich.

Dat ken ik.

Wie geht es Ihnen?

Hoe gaat het met u?

Danke gut. Und Ihnen?

Bedankt, goed. En met u?

Es geht.

Het gaat.

Ausgezeichnet.

Uitstekend.

Nicht so gut.

Niet zo goed.

Ich komme aus Holland, aus Utrecht.

Ik kom uit Nederland, uit Utrecht.

Und woher kommst du?

En waar kom jij vandaan?

Ich komme aus Deutschland.

Ik kom uit Duitsland.

Das liegt in der Mitte von Deutschland.

Dat ligt in het midden van Duitsland.

Wie alt bist du?

Hoe oud ben je?

Ich bin achtzehn Jahre alt, und du?

Ik ben achttien jaar oud, en jij?

Ich wohne in der Theaterstraße Nummer 15.

Ik woon in de Theaterstraat, nummer 15.

Moment, ich schreibe mir die Adresse mal auf.

Moment, ik schrijf je adres even op.

Und wie ist die Postleitzahl?

En wat is de postcode?

Die Postleitzahl ist ...

De postcode is ...

Hast du auch ein Handy?

Heb je ook een mobieltje?

Aber sicher, die Nummer ist ...

Maar natuurlijk, het nummer is ...

Kannst du mir auch mailen?

Kun je me ook mailen?

Danke, ich muss jetzt aber gehen.

Bedankt, maar ik moet nu gaan.

O.k., mach's gut und lass bald von dir hören!

OK, het ga je goed en laat snel wat van je horen!

Werk in een groep van drie. Stel een persoon van jouw groep aan de andere persoon voor
Vervolgens gaan zij op elkaar reageren en zoveel mogelijk informatie uitwisselen.
Denk in het gesprek ook aan vragen/antwoorden over:
hoe het gaat
woonplaats
leeftijd
school

Wissel van rol.

8
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1 Tekstsoorten

Sport > Balsport > Streetball

9

hoofdstuk

1

Streetball
Basketbal wordt steeds bekender in ons land. De NBA (de competitie die wordt gezien
als de sterkste competitie van de wereld) wordt steeds beter bekeken, en de levensstijl
van de Amerikaanse basketballers wordt steeds meer overgenomen. Hierbij hoort ook de
hype van streetball of simpelweg straatbasketbal.

In dit hoofdstuk leer je tekstsoorten benoemen en welke strategieën je kunt gebruiken bij
lezen en luisteren. Je leert ook je spreek- en schrijfdoel te bepalen.

1

Voorbeelden

Wat is streetball?
Streetball kan in vele vormen gespeeld worden, van één tegen één tot vijf tegen vijf. En in
de freestyle vorm, waarbij het enige doel is de moeilijkste en origineelste trucs te laten zien,
zonder daarbij fouten te maken. Een erg bekende streetballer die vaak optredens geeft en hier
een goeie boterham mee verdient, is Tommy Baker. Hij laat meerdere ballen op zijn vingers
draaien alsof het niks is, en maakt hiermee menig streetballer jaloers. De bekende namen in de
partijvorm van het streetball, waarbij het eigenlijk gaat om het vernederen van de tegenstander,
zijn Hotcause, Skip to my Loo, Helicopter en The Professor. De filmpjes van deze ‘internetsterren’ zijn volledig op het internet te bekijken, en zijn overal te downloaden. De meeste bekende
streetballers zitten in een commercieel streetballteam.

Lezen doe je de hele dag door. Niet alleen boeken, maar ook je lesrooster, een gratis krant in de trein,
een reclameposter in een bushokje, een whatsapp of een facebookbericht.
Hieronder zie je verschillende soorten teksten. Bekijk de teksten en geef antwoord op de vragen.
TEKST 1
Je wilt in de zomer met wat vrienden op vakantie
gaan. Op zoek naar een leuke bestemming kom je
het volgende tegen.

BEACHMASTERS

SUPERAANBIEDING
Een vakantie
naar Spanje voor

€ 199

Je overhalen om een vakantie te boeken.
Je vermaken met een reisverslag.
Je informeren over vakanties naar Spanje.

2 Wat voor soort tekst is dit?





Een reclame voor een vakantie.
Een stukje uit een reisverslag.
Een nieuwsbericht over vakanties.

De Super aanbieding loopt af over:

2 9 1 2 3 7 2 4

BEACH

DAGEN

MASTERS

UREN

MIN.

SEC.

BOEK NU!

www.arnoudkingma.com

1 Wat is het doel van dit tekstje?





Door te laten zien hoe goedkoop de vakantie is.
Door te laten zien wat je allemaal kunt doen op de vakantie.
Door te laten zien dat je er snel bij moet zijn.
Door te laten zien waarom deze vakantie leuker is dan andere vakanties.

TEKST 2

4

woorden

commercieel
jaloers
meerdere

Je bent op zoek naar een nieuwe sport. Verschillende mensen hebben het al over
streetball gehad. Je wilt daar meer over weten. Je leest de volgende tekst.

menig

4 Geeft de schrijver in deze tekst zijn mening over streetball?

truc, de





Ja, hij vindt het de leukste sport die er is.
Ja, hij vindt de sport minder leuk dan basketbal.
Nee, hij geeft alleen feiten over de sport.

Naar: www.infonu.nl

3 Op welke manieren gebruiken de makers tekst en beeld om je over te halen?
Twee antwoorden zijn goed.






1

bist Anna.

aufgabe

–
–
–
–

33

origineel
tegenstander, de
vernederen

5 Wat voor soort tekst is dit?





Een reclame van een streetballvereniging.
Een beschrijving van de spelregels van streetball.
Een tekst met informatie over streetball.

6 Tommy Baker verdient ‘een goeie boterham’ met zijn optredens. Wat betekent dat?





Hij kan alleen brood kopen met het geld dat hij verdient.
Met optreden verdient hij genoeg geld om van te leven.
Hij verdient het om gezond brood te eten.
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lekker lezen
Uitgeverij Malmberg
Ontwerp van de methode:
covers, beeldmerk, binnenwerk folio.
Een deel van de realisatie.

AVI E3

Aanpassing logo Lekker Lezen

Het toegevoegde labeltje staat horizontaal gecentreerd
zwarte vlak en verticaal gecentreerd t.o.v. het kader.
Het label kleurt mee met het logo.
Typografie: ITC Stone Sans Std Semibold, 13 pt.

Het beeldmerk is een Indesign object, niet een gekopp

FERDIE WESTEN
grafisch ontwerp | beeldende kunst

Niveau 3

Even spieken!

Naam:

Leesdoel bepalen

Waarom lees ik de tekst?
Je hebt altijd een leesdoel. Met dit leesdoel bepaal je welke tekstsoort je kiest.
Tekstsoorten:
• instructieve tekst
• betogende tekst

• fictieve tekst
• informatieve tekst

Na het lezen check je of je je leesdoel hebt gehaald.
De schrijver heeft ook een doel met de tekst.
Check na het lezen of de schrijver zijn doel heeft gehaald.
Soms lopen de leesdoelen en tekstsoorten door elkaar.
• een mening van iemand in een folder
• een kort verhaal als voorbeeld in een instructieve tekst

Begrijpend studerend lezen

Voorspellen

Waar gaat de tekst over?
Voorspel de tekst door globaal te lezen.
Scan de tekst op:
• de titel en de kopjes
• opvallende woorden
• illustraties
• onderschriften
• de schrijver en/of de bron
• de opbouw

ISBN 978 90 345 8064 1

Wat kun je voorspellen?
• het onderwerp
• de tekstsoort
• de globale inhoud
• de inhoud per alinea
• taal en stijl
• de structuur van de tekst

Klaar met voorspellen?
Check dan of de tekst bij je leesdoel past!
545123

leeslink
Uitgeverij Malmberg
Ontwerp van deze methode

Kennis ophalen

voor digibord en opzet van het

Wat weet ik al over het onderwerp?
Achtergrondkennis kun je de hele tijd gebruiken en uitbreiden:
• Voor het lezen haal je je achtergrondkennis op.
• Tijdens het lezen voeg je kennis toe, streep je het weg of
verander je het.
• Nieuwe achtergrondkennis gebruik je de volgende keer weer.

workflowtraject met auteurs

Visualiseren
botten

karkas

gier

voedsel

vos

aas

roofdieren

Welk plaatje past bij de tekst?

Aasete rs
hyena

• Als je leest, maak je plaatjes in je hoofd.

die rechtstreeks schrijven in Incopy.

Onderwerp

Ik wist al

Ik lees

Aaseters
zijn nuttig

Gieren eten
dode dieren.

Gieren, hyena’s en vossen zijn aaseters. Aaseters
Gieren zijn aaseters. Vossen en hyena’s ook.
ruimen dode dieren op. Zo wordt de natuur opgeruimd. Ze ruimen de natuur op door dode dieren op te eten.

Ik weet nu

Herstellen

verwijswoorden:
ik, je, zijn, haar,
mijn, jullie, jou(w),
die, dat, wat,
alles, niets, het

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

Training van auteurs en technische
ondersteuning voor Incopy.

Snap je de tekst niet?

Ben je de draad kwijt in de tekst?

Zoek de betekenis van een onbekend woord.
• Zoek in de tekst of in een woordenboek.

Bekijk de verwijswoorden.
• Waar verwijzen ze naar?

Zoek de betekenis van figuurlijke tekst.
• Denk na over de letterlijke betekenis.

Bekijk de bijwoorden.
• Geven ze een tijdstip,
plaats of vraag aan?

Lees tussen de regels door.
• Wat wil de schrijver eigenlijk zeggen?

hier, daar,
plaats: er,
, nergens
waar, ergens n, hier,
tijd: daar, gistere toen
orgen,
niet, overm
waarom,
vragend: hoe, waar,
hoezo,
waarheen,
wanneer]

Vragen stellen

Welke vragen zie ik?

Wat is de
hoofdgedachte?

Tijdens het lezen stel je
WH-vragen.

De antwoorden kun je vaak terugvinden
in de tekst. Markeer ze!

Makkelijke vragen:
• wie? • waar?
• wat? • wanneer?

Studerend lezen = zo lezen dat je de
tekst kunt onthouden.

Moeilijkere vragen:
• hoe?
• waarom?

Teksten kun je makkelijk vergelijken
door dezelfde WH-vragen te stellen.
Bij elke tekstsoort past een vaste set
WH-vragen.

Hoe komt
het dat…

Wat wist ik
nog niet?

• Verbeelding is belangrijk om plaatjes te maken.
• Signaalwoorden helpen je de tekst beter te verbeelden.
Ze geven het volgende aan:
− oorzaak en gevolg
− overeenkomst en verschil
− doel en middel
− probleem en oplossing
− volgorde van tijd

Signaalwoorden kunnen

gaan over:

volgorde van tijd
allereerst, aanvankelijk,
uiteindelijk, tot slot,
tot besluit, vroeger, toen,
in die tijd, ooit,
start, heden, nu, later
probleem en oplossing
moeilijk, vervelend, onduidelijk,
knelpunt, dilemma,
idee, proberen, helpen,
mogelijkheid, maatregel
doel en middel
om te…, met, met behulp
van, teneinde, daarmee,
daartoe, opdat
overeenkomst en verschil
hetzelfde, allebei, zo ook,
anders,
evenals, evenzo, in tegenstelling verschillende,
tot
oorzaak en gevolg
door, daardoor, veroorzaakt
door, leiden tot,
wegens, ten gevolge van

Samenvatten

Hoe vat ik samen?

Wat voor samenvatting maak je?
– een grafiek of tabel
– een tekening
– een schema
– een woordweb
– een stappenplan
– een korte tekst

Een tekst kun je samenvatten.
Dat is handig als je de tekst moet leren of
navertellen.
Doe het zo:
 Markeer kernwoorden en kernzinnen.
 Zoek het schrijversdoel.
 Markeer de hoofdgedachte.
 Markeer hoofdzaken, laat bijzaken weg.

1. Bij zoekt bloem.
2. Bij haalt nectar uit bloem.
3. Bij vervoert nectar

naar bijenkast.

Wat leer ik?

Let op: Een samenvatting maak

Waarom lees
ik dat…

je in je eigen woorden!

Wat is het
onderwerp?

Tip: Voorspel zelf de toetsvragen!]
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kleuterplein
Uitgeverij Malmberg
Ontwerp en realisatie van covers,
beeldmerk en verpakkingen.
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boekenreeks
Radboud universiteit
Ontwerp en realisatie van de reeks
‘Wetenschappelijke doorbraken de
klas in’.

Jheronimus Bosch

In de loop van de zestiende eeuw werd Bosch precies om dat soort voorstellingen hoog gewaardeerd. Zijn helse taferelen werden daarom veel nagevolgd en gekopieerd door andere schilders.
Soms werd daar ook zijn naam onder gezet, als eerbetoon maar zeker ook wel als vervalsing!

Hoofdstuk 4 Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch was niet alleen een groot, maar ook een eigenzinnig kunstenaar. Hij schilderde
anders dan tot dan toe gebeurde, andere onderwerpen, een andere stijl en in een andere techniek.
Iedereen was gewend aan heel langzaam en precies en realistisch geschilderde taferelen; Bosch
schilderde snel, best slordig en hij stopte graag vreemde details in zijn schilderijen. Dat was spectaculair omdat het sterk afweek van wat iedereen gewend was. Toch werd hij al tijdens zijn leven hoog
gewaardeerd en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Bosch is nu wereldberoemd en heel
veel kunstenaars zijn door hem geïnspireerd. Hij bedacht zijn rare monsters en enge gedrochten (zie
afbeelding) vijfhonderd jaar geleden, maar ze zijn nog altijd fascinerend.

In dit hoofdstuk beschrijven we een project met als thema ‘Jheronimus Bosch’. Het thema is
gebaseerd op het onderzoek van Jos Koldeweij en zijn team naar het leven en de schilderijen en
tekeningen van Jheronimus Bosch. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In paragraaf 4.1 leggen
de onderzoekers uit hoe ze een uitgebreid bronnenonderzoek hebben gedaan hebben naar Bosch’
leven. Ook laten ze zien hoe ze de schilderijen van Bosch op zo’n vernieuwende manier hebben
gefotografeerd dat de lagen en ondertekeningen onder de verf zichtbaar werden. Leraren kunnen
deze paragraaf gebruiken als inhoudelijke voorbereiding voordat ze met het thema aan de slag
gaan in de klas. In paragraaf 4.2 beschrijft het projectteam hoe leraren dit thema in de klas kunnen
behandelen, waarbij ze de zeven stappen van onderzoekend leren volgen. De leidraad uit hoofdstuk
2, die een algemene handleiding voor onderzoekend leren beschrijft, vormt daarbij de basis. We
raden dan ook aan om hoofdstuk 2 als uitgangspunt te nemen bij de uitvoering van een project met
dit thema in de klas.
Projectteam ‘Jheronimus Bosch’
Dit hoofdstuk is gebaseerd op een project dat is vormgegeven door een projectteam waarin onderzoekers van de Radboud Universiteit samenwerken met basisscholen en het WKRU. Het projectteam
‘Jheronimus Bosch’ werkte samen in het schooljaar 2016-2017 en bestond uit de volgende mensen:

Jheronimus Bosch

Het Bosch Research and Conservation Project
Van geen enkel bewaard schilderij van Jheronimus Bosch zijn gegevens bekend over de opdracht
of de uitbetaling aan de schilder. Bovendien bestaan er veel kopieën van zijn werk, die hoogstwaarschijnlijk niet door hem zelf zijn geschilderd, maar waar wel zijn naam op staat. Daarom hebben we
in 2010 het Bosch Onderzoek en Restauratie Project gestart. Dit Bosch Research and Conservation
Project (BRCP) heeft als belangrijkste doel te onderzoeken welke schilderijen en tekeningen nou echt
van de hand van Jheronimus Bosch zijn. Bovendien willen we zo goed mogelijk achterhalen voor wie
Bosch schilderde en wat zijn schilderijen betekenen.
Voor dit project moesten we alle boeken en artikelen die over Bosch zijn geschreven bestuderen om
te weten wat er al precies bekend is. Ook hebben we alle geschreven bronnen, dus oude teksten die
in de archieven worden bewaard, opnieuw bestudeerd en heel precies gelezen om zoveel mogelijk
te weten te komen over Jheronimus Bosch zelf, over zijn familie, zijn woonhuizen, de belasting die hij
betaalde enzovoort. Zo weten we nu dat hij en een van zijn broers borduurpatronen tekenden voor
heiligenvoorstellingen op kerkelijke kleding, dat hij af en toe grond van zijn vrouw verkocht en dat
hij in sommige jaren veel en in andere jaren vrij weinig belasting betaalde. Ook zochten we zo goed
mogelijk uit wie zijn schilderijen in bezit hadden en of ze bijvoorbeeld verkocht of veranderd werden. Al deze teksten zijn vrij beschikbaar gesteld via de online database, BoschDoc, zodat iedereen
zelf ook de originele oude documenten kan raadplegen.

WKRU
Jan van Baren-Nawrocka (adviseur Wetenschapseducatie en projectleider)

Een aantal van de vreemde wezens die Jheronimus Bosch schilderde. De wezens rechtsboven en midden-onder zijn afkomstig van de Verzoeking van de
heilige Antonius ca. 1501 (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon), de andere wezens zijn afkomstig van Tuin der lusten, binnenzijde, ca. 1495–1505
(Museo Nacional del Prado, Madrid)
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Jheronimus Bosch

4.1 Onderzoek naar het leven en werk van de schilder Jheronimus Bosch
Prof. dr. Jos Koldeweij, Marieke van Wamel (MA), Darius van Riemsdijk

Een detail van het paneel Heilige
Johannes de Doper, ca. 1490-1495
(Museo Fundación Lázaro Galdiano,
Madrid) in respectievelijk zichtbaar licht,
infraroodreflectografie, röntgen- en
infraroodfotografie

Jheronimus Bosch

Onder de verf kijken
Het allerbelangrijkste was het technisch onderzoek dat het BRCP heeft gedaan. Onderzoek zoals dat
nog nooit voor het complete oeuvre van een schilder gebeurde. Met slimme camera’s en een microscoop hebben we de schilderijen overal op precies dezelfde manier onderzocht en gedocumenteerd. Die aanpak is heel belangrijk, want door steeds precies hetzelfde te werken zijn de gegevens
onderling echt vergelijkbaar. De verschillen die we zien zitten zeker in de schilderijen en tekeningen,
niet in de foto’s. Al die fotodocumentatie – foto’s met zichtbaar licht, infrarood-, röntgen- en microscoopfoto’s (zie afbeeldingen) – is in superhoge resolutie online beschikbaar gesteld via de speciaal
gemaakte website Boschproject.org. Hiermee kan iedereen, wereldwijd, tot in het kleinste detail, de
schilderijen van Bosch bekijken: hoe is het geschilderd, wat voor tekening zit er onder de verf, hoe
is het paneel gemaakt, veranderde Bosch zijn ontwerp tijdens het schilderen? Bijvoorbeeld in het
Sint-Antoniusdrieluik in Lissabon schetste en schilderde hij de heilige als hoofdpersoon aanvankelijk
heel groot centraal op het middenpaneel. Daar schilderde hij overheen en maakte daarbij Antonius
heel klein zodat je een tijdlang naar hem zoekt en de gedrochten en duivels om hem heen goed
waarneemt. Daardoor wordt veel duidelijker door welke gevaren Antonius werd bedreigd. Maar ook
kunnen in Boschproject.org alle schilderijen en alle details met elkaar worden gecombineerd om ze
te vergelijken, bijvoorbeeld de ongeveer dertig uilen die Bosch schilderde of alle oren, die best lastig
zijn om goed weer te geven! Sommige van die uilen zijn heel levensecht en dan zie je zelfs of het
een bosuil, een steenuil of een kerkuil is. Andere zijn gefantaseerd: er is zelfs een roze uil! De typisch
vormgegeven oren laten het handschrift van de schilder duidelijk zien en dat leverde soms een
argument op om een schilderij wel of niet aan Bosch zelf toe te schrijven.
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Een van de documenten die te vinden zijn in de online database ‘BoschDoc’: in oud handschrift staat er gedeeltelijk in het Latijn
‘Jeroen van Aken, alias Bosch, heel beroemd schilder, sterft in 1516’

Inleiding
De Nederlandse kunstschilder Jheronimus
Bosch is wereldberoemd en toch begrijpt niemand zijn schilderijen en tekeningen helemaal.
Als we meer weten over wie Jheronimus Bosch
was en de tijd waarin hij leefde, snappen we
beter wat hij wilde uitdrukken met zijn kunstwerken. We weten niet precies wanneer hij
geboren werd, waarschijnlijk rond 1450, maar
wel wanneer hij stierf. Begin augustus 1516, dus
ruim vijfhonderd jaar geleden, overleed hij op
ongeveer 65-jarige leeftijd in ’s-Hertogenbosch,
Kopergravure van
Jheronimus Bosch
waarschijnlijk aan een besmettelijke ziekte.
door Cornelis Cort, met
Bosch was ook in die Brabantse stad geboren
een gedicht over de
en hij is nooit ver op reis geweest om meer van
schilder van Dominicus
de wereld te zien en om te leren van andere
Lampsonius, ca. 1572
belangrijke schilders. Zijn roepnaam was
Jeroen of Joen (dat je uitspreekt als ‘Joon’) en zijn eigenlijke achternaam was Van Aken. Maar toen
hij eenmaal bekend was geworden als kunstschilder, signeerde hij zijn werken met zijn voornaam
in het latijn en zijn achternaam veranderde hij in ‘Bosch’ (zie afbeelding). Hij zal gedacht hebben:
‘Ik laat zien dat ik geleerd ben en als je mij wilt vinden, moet je in Den Bosch zijn.’ Veel is er niet
overgebleven van zijn werk, ongeveer 25 schilderijen en evenveel tekeningen. Deze bevinden zich
in de grootste musea en overal ter wereld, maar in Nederland is er nauwelijks meer werk van hem te
zien. Alleen in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zijn enkele schilderijen en tekeningen
van Bosch en zijn werkplaats te bewonderen.

Jheronimus Bosch

Prof. dr. Jos Koldeweij
“Het liefste wat ik deed als kind was tekenen, knutselen en boeken lezen. Tijdens
mijn middelbareschooltijd moest mijn vader, die edelsmid was, een ander beroep
kiezen. Hij werkte eerst vooral voor kerken en kloosters, maakte ontwerptekeningen en voerde die vervolgens zelf uit in metaal. Daar kwam vrij plotseling
verandering in, omdat de maatschappij veranderde en er geen opdrachten
meer kwamen. Hij werd antiquair en kunsthandelaar, en in de smederij werden
voortaan kunstvoorwerpen, meubels en allerlei andere objecten gerestaureerd.
Ik werkte daar veel en graag, en leerde van alles. Ook toen ging het steeds over
vorm, materiaal en betekenis: hoe voorwerpen eruitzien vertelt iets over leeftijd,
gebruik en functie. Anders gezegd, het ging altijd over kijken, over kunst en
over vormgeving. Ook geschiedenis en archeologie vond ik spannend. Toen
ik moest kiezen wat ik zou worden, of beter, wat ik wilde doen na mijn eindexamen, dacht ik in de eerste plaats aan de kunstacademie: zelf tekenen, ontwerpen,
dingen maken. Maar ook dacht ik aan al die kunst die al bestaat: moet daar nou
nóg meer bij komen, en hoeveel weten we nou precies over alles wat kunstenaars
en ambachtslieden in het verleden hebben gemaakt? Daarom besloot ik kunstgeschiedenis te gaan studeren. Dat was een goede keuze: onderzoeken wat mensen
hebben gemaakt en wat daar de betekenis van is. Als we beter begrijpen wat we
zien, begrijpen we ook elkaar beter!”

Jheronimus Bosch

Scholen
De Troubadour, Elden: Rachel de Hair (leraar), Petra Laport (leraar)
De Haafakkers, Heteren: Esther van de Pas (leraar)

Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch

Onderzoekers Radboud Universiteit
Prof. dr. Jos Koldeweij (hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen), Marieke van Wamel
(promovenda), Darius van Riemsdijk (student). Jos Koldeweij en Marieke van Wamel zijn verbonden
aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit. Darius van Riemsdijk is student
Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit.

Handtekening van Jheronimus Bosch op het schilderij Aanbidding der Koningen, ca. 1490-1500 (Museo Nacional del Prado, Madrid)

Een bijzondere schilder
Jheronimus Bosch was al beroemd tijdens zijn leven en zelfs Filips de Schone, de hertog van
Bourgondië en de machtigste vorst uit die tijd, bestelde een groot drieluik bij hem. De hertog wilde
de voorstelling van het Laatste Oordeel van Bosch: een schilderij waarop het einde van de wereld is
afgebeeld met veel monsters, duivels en gedrochten. Helaas bleef dit triptiek (drieluik) niet bewaard.
Het team van het Bosch Research and Conservation Project aan het werk
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De verschillende lagen van een schilderij worden met verschillende technieken gefotografeerd. Hier zien we schematisch weergegeven:
de drager van eikenhout, voorbereidingslaag met tekening, eerste verflaag, definitieve beschildering en de vernislaag.
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Laatste Oordeel zoals het wel bewaard is, ca. 1495-1505 (Groeningemuseum, Brugge). Het drieluik dat door Filips de Schone werd
besteld was veel groter en indrukwekkender. In deze afbeelding van het einde der tijden is te zien hoe iedereen wordt veroordeeld:
zondaars worden wreed gestraft en gaan naar de hel; heb je goed geleefd, dan kom je in het paradijs en ga je naar de hemel.
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Met dit boek krijg je dé tools in handen om klanten
te motiveren binnen de schuldhulpverlening.
Het werkboek is te vinden op www.meermotiveren.nl
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van adviseren naar motiveren
motiverende gespreksvoering in de schuldhulpverlening

Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat

Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat nemen je
in dit boek mee in de theorie en de praktijk
van Motiverende Gespreksvoering.
Na het lezen van dit boek, de vele praktijk
voorbeelden en het uitwerken van de
opdrachten in het bijbehorende werkboek,
kun je veel bewuster met je klanten in
gesprek zijn.
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Motiveren is niet meer weg te denken uit de schuldhulpverlening.
Schuldhulpverlening is immers meer dan de problemen van de klant in
kaart brengen, een begroting maken en er voor zorgen dat zijn schulden
geregeld worden. Het doel is dat de klant leert om zijn geldzaken zelf te
regelen, dat hij zijn gedrag zodanig aanpast dat er geen nieuwe financiële
problemen ontstaan. De vraag: “Hoe doe je dat dan?” is actueler dan ooit.
Dit boek geeft je een antwoord op die vraag.
In dit boek beschrijven Jacomijn Kuiper en Hetty de Laat hoe je met
Motiverende Gespreksvoering kunt werken aan de motivatie van klanten.
Door het praktisch toepassen van deze beproefde methodiek kun je veel
winst behalen. Je bereikt meer resultaat in je gesprekken doordat de klant
zich gehoord en gezien voelt door de manier waarop jij hem benadert.
Daardoor ontstaat meer openheid en minder weerstand. Er komt ruimte
om de klant te versterken in zijn eigen kracht. Zodat hij in staat is om
vanuit eigen motivatie zijn gedrag te veranderen en duurzaam financieel
gezond te blijven.

van adviseren naar motiveren

FERDIE WESTEN

Jacomijn Kuiper
Hetty de Laat

www.meermotiveren.nl
Ontwerp en realisatie lesboek en werkboek.
Herken je Simon?
Lees dan in ieder geval

3.2 5.2 6.2

Sombere Simon (de onzekere)

Passieve Peter

Voor Simon is de wereld wel heel somber. Hij heeft veel tegen
slagen in zijn leven gehad en lijkt ook niet in staat te zijn om af
en toe het positieve van iets in te zien. Terwijl er in jouw ogen
best dingen zijn te benoemen die goed gaan of waar hij trots
op mag zijn. Zo heeft hij de schuldenlijst bijvoorbeeld helemaal
zelf ingevuld. Maar alles wat je zegt, veegt hij van tafel. Na ge
sprekken met hem voel je je moe en zelf ook een beetje somber.

Peter is niet vooruit te branden. Zijn bekendste uitspraak is
“Zeg jij het maar, jij hebt ervoor doorgeleerd.” Af en toe zou je
hem wel een schop onder zijn kont willen geven. Als hij niets
gaat doen, kun jij ook niets voor hem doen. Maar hoe krijg je
hem zo ver dat hij in actie komt? Tijdens gesprekken zegt hij
bijna niets. Elke vraag beantwoordt hij met ja of nee, of mis
schien een heel korte zin. Je lijkt alles wel uit hem te moeten
trekken. Maar goed, hij zit hier dan ook niet omdat hij het zelf
wilde, maar omdat zijn broer hem heeft gestuurd.

‘Ja, maar’ Jan

Herken je Jan?
Lees dan in ieder geval

3.3 5.3 7.3

Niet te geloven hoeveel tegenargumenten Jan kan bedenken.
Bij elke oplossing, of elk advies dat je geeft, weet hij wel een “Ja,
maar …” te bedenken. Hoe harder jij je best doet, hoe meer Jan
achterover gaat zitten. Met souplesse pareert hij alles wat jij zegt.
Ja knikkende Janka

Herken je Janka?
Lees dan in ieder geval

4.3 5.1 8.2

Oh, wat is Janka toch een brave klant. Alles wat je zegt, lijkt ze
voor zoete koek te slikken. Ze is het helemaal met je eens en
geeft aan dat ze meteen aan de slag gaat. “Natuurlijk ga ik mijn
toeslagen aanvragen.” Maar als je haar de volgende keer ziet,
heeft ze helemaal niets gedaan.
Zielige Zora (de niet-verantwoordelijke)

Herken je Zora?
Lees dan in ieder geval

3.2 8.2 8.3

Zora is het slachtoffer van de wereld. Ze kan er niets aan doen
dat ze in de schulden zit. En het is ook niet haar schuld dat het
niet gelukt is om de schuldenlijst verder in te vullen thuis. Al
tijd ligt het aan iemand anders of aan de omstandigheden. Zora
lijkt maar geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor haar
eigen situatie. Hoe meer jij benadrukt dat zij ook een rol heeft
in het verhaal, hoe meer weerstand of ontkenning je bij haar
oproept.

4.1 5.2 6.2 8.1 8.2

Assertieve Anja (de beschaamde)

Anja zit altijd in de strijd. Ze lijkt met iedereen ruzie te heb
ben. Ook regelmatig met jou. En om de kleinste dingen. De
gesprekken verlopen daardoor altijd onder spanning en je zoekt
zorgvuldig naar woorden om haar maar niet tegen de haren in
te strijken. Ze trekt jouw deskundigheid in twijfel door aan te
geven dat ze op internet of in de krant gelezen heeft dat het
anders zit dan jij nu zegt. En zij kan het weten, ze werkt ten
slotte als manager bij een bekend bedrijf. Anja lijkt zich enorm
te schamen voor haar situatie; dat had haar toch niet moeten
overkomen! En dan moet ze ook nog hulp vragen, niet haar
sterkste kant.

Gesprekken met Bert lopen altijd uit. Wat een spraakwaterval
is die man! Je stelt hem een korte vraag en vervolgens is hij tien
minuten aan het woord, vaak al lang niet meer over het onder
werp waar je hem naar vroeg. Niet alleen hij, maar ook jij raakt
de draad van het gesprek gemakkelijk kwijt en je moet alle zei
len bijzetten om toch de informatie te krijgen die je nodig hebt.

Met Motiverende Gespreksvoering
benut je de eigen kwaliteiten en
competenties van je klant.

2.3.3

Duurzame gedragsverandering

Inmiddels is er in de financiële hulpverlening een
ontwikkeling op gang gekomen om meer aandacht te
besteden aan gedragsverandering bij de klant. De gedachte is
dat, zodra een klant zijn gedrag blijvend weet te veranderen,
recidive wordt voorkomen. Dat hierbij de eigen motivatie van
de klant belangrijk is, is een feit. Financieel gedrag veranderen
is niet eenvoudig. De klant moet willen veranderen en het an
dere gedrag ook echt laten zien. Daarvoor moet hij zich eige
naar voelen van het probleem en zich tevens verbinden met de
oplossing. Motiverende Gespreksvoering is een ondersteunende
methodiek, waarmee je gedragsverandering bij de klant effectief
kunt begeleiden. Gesprekken over gedragsverandering en moti
vatie kun je er doelgericht mee vormgeven. Zo wordt gedrags
verandering, vanuit de motivatie van je klant, meer waarschijn
lijk en wordt de kans op recidive verkleind. In de praktijk is
duidelijk geworden dat een duurzame oplossing het best tot
stand komt als de financiële problematiek integraal wordt aan
gepakt. Financiële problemen staan vaak in verband met pro
blemen in andere leefgebieden. Vanuit Motiverende Gespreks
voering kijk je met een breed vizier naar je klant. Je krijgt als
financieel hulpverlener sneller zicht op achterliggen
Door het inzetten van Motive
de problematiek. Met Motiverende Gespreksvoering
rende Gespreksvoering vergroot
heb je een methode in handen om klanten te motive
je de kans op een duurzame
ren op aangrenzende gebieden hulp te gaan zoeken.
gedragsverandering van je klant.

Herken je Bert?
Lees dan in ieder geval

5.2 6.1 6.2 7.1

2.3.4 Minder teleurstellingen
Bij Ja knikkende Janka en Overmoedige Olga, maar ook bij andere
klanten, zul je vast herkennen dat jouw verwachtingen na het
gesprek anders zijn dan de realiteit blijkt te zijn. De klant lijkt
te willen veranderen, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet
haalbaar is. De klant begint vaak niet eens, terwijl hij toch ja
heeft gezegd tegen jouw opdrachten, adviezen en vragen. Moti
verende Gespreksvoering helpt je om commitment te
krijgen voor acties die nodig zijn om te veranderen.
Klanten komen in de regel niet
bij jou om hun financiële gedrag
En doordat je een goede inschatting kunt maken van
aan te passen. Ze komen voor
de klant kom je tot haalbare en realistische doelen. In
een oplossing voor hun schul
den. Realiseer je dat elke keer
dit boek gaan we ook in op aspecten die gedrag beïn
als jij het gedrag van iemand
vloeden. Met deze achtergrondinformatie krijg je
wilt beïnvloeden, de ander daar
meer inzicht in hoe gedrag van klanten tot stand
niet als vanzelfsprekend op zit te
wachten. Zo voorkom je teleur
komt, welke invloed jij daarop kunt uitoefenen en
stellingen.
waar je invloed beperkt is. Door de inzet van Motive
rende Gespreksvoering krijg je een realistisch beeld
van de klant, zodat je beter weet wat je van hem kunt verwach
ten.

2.3.5 Soepeler gesprekken en minder weerstand
Motiverende Gespreksvoering is een methodiek waarbij
empathie en oprechte interesse voor de klant voorop staan. Je
leert om je te focussen op de klant en niet te snel met
oplossingen te komen. Wat wil die klant en waarvoor is hij zelf
gemotiveerd? Doordat je met Motiverende
Met Motiverende Gespreks
Gespreksvoering meer kunt aansluiten bij de klant en
voering heb je dé tools in handen
je gehaastheid kunt temperen, ontstaan soepeler
om met weerstand om te gaan.
gesprekken met minder weerstand. Daarnaast krijg je
met Motiverende Gespreksvoering ook tools in handen om te
reageren op weerstand en deze om te buigen.
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Motivatie bij Overmoedige Olga?
Als je met Olga kijkt naar de aspecten van motivatie, dan
zal duidelijk worden dat zij hoog scoort op belang en ver
trouwen. Ze ziet het zichzelf wel doen. In de praktijk blijkt
echter dat het haar niet lukt om de opdrachten uit te voe
ren. Omdat ze de schuld daarvan buiten zichzelf legt, lijkt
haar zelfvertrouwen er niet onder te lijden. Door samen met
Olga een goede inschatting te maken van haar kennis en
vaardigheden en haar inzicht te geven in haar eigen moge
lijkheden kun je met haar toewerken naar stappen die haal
baar zijn en waarin zij successen kan ervaren.

4.2

Hoe werkt gedragsverandering?

Gedragsverandering is een proces. Naar een beslissing om te
gaan veranderen groeit je klant toe. Hoe hoog de druk of nood
zaak ook is, je klant moet er wel klaar voor zijn. Je klant heeft
voldoende belang en vertrouwen nodig om de stap te kunnen
zetten.
Prochaska en DiClemente1 beschrijven de verschillende fases die
iemand doorloopt bij een gedragsverandering. Het is een handig
model dat je meer inzicht geeft in het veranderproces van je klant
en de rol die jij hierbij speelt. De zes fases in het model worden
weergegeven in een cirkel; zie de figuur hiernaast.
Hoe kan dit model je helpen?
• Je wordt je er bewust van hoe ver je klant is en je kunt beter
aansluiten met begeleiding die hij nodig heeft om verder te
komen in zijn proces, waardoor je stap voor stap werkt aan
duurzame gedragsverandering;
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5.1 5.3 6.2 7.3 8.2

13

voering nodig je klanten uit om zelf onderzoekend en pratend
te komen tot hun eigen motivatie om één of meer veranderin
gen in gang te zetten en vol te houden.

olga

Herken je Anja?
Lees dan in ieder geval

Breedsprakige Bert

12

1 J.O. Prochaska,
C.C. DiClemente en
J.C. Norcross,
Changing for Good. 2007

Herken je Peter?
Lees dan in ieder geval

•

•
•
•

Je kunt voorkomen dat je de klant steeds benadert vanuit je
eigen gerichtheid op actie, door je te realiseren dat je klant
daar misschien nog niet is en weer aan te sluiten bij waar je
klant wel is;
Je voorkomt dat je klant in weerstandsgevoelens terecht
komt omdat je te hard of juist te langzaam gaat;
Je advisering wordt veel passender bij de fase waarin je klant
zich bevindt en hierdoor zal je advies beter worden opgevolgd;
Je gaat terugval zien als een normaal verschijnsel bij gedrags
verandering. Het is een leermoment waarvan zowel jij als je
klant kan leren. Na de analyse van de oorzaken van de terug
val gaat je klant als het ware gesterkt opnieuw een poging
wagen.
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CIJFEREN

naam: __________________________________

H

T

–

9

875 – 348 =

E

H

T

in 772  – 200  – 50  – 4  uit
in 674  – 100  – 60  – 5  uit

Schrijf de getallen onder elkaar en trek af van rechts naar links.
531 – 215 =

E

–

in 575  – 300  – 60  – 7  uit
in 654  – 400  – 30  – 6  uit

H

T

672 – 226 =

E

H

–

Kleur de getallen die samen 1000 zijn.

T

885 – 358 =

E

H

–

T

996 – 457 =

E

–

H

T

E

–

–

10 Wat staat er onder de vlekken?

724

376

452

748

563

437

539

481

834

276

648

352

873

547

529

519

172

938

214

886

564

456

862

248

828

282

324

786

446

554

138

972

718 –

= 409

– 146 = 283

– 276 = 587

372 –

723 – 304 =

964 –

645 – 428 =

= 562

482 –

522 –

– 359 = 578

– 543 = 238

– 534 = 253
935 –

632 – 326 =

= 245

= 329

– 435 = 445

594 – 436 =

= 354

= 259

841 – 209 =

999 –

– 439 = 557

= 666

– 415 = 247
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Aftrekken

14

3

Rekenwijzer
Schrijf eerst de getallen onder elkaar.
Trek dan af van rechts naar links.
de eenheden onder elkaar
de tientallen onder elkaar
de honderdtallen onder elkaar

H

T

E

4

6

7

3

2

6
1

1

H

H

T

E

H

T

–

–

4

0

60 – 20 = 40

0

0

400 – 300 = 100

4

1

4

986 – 573 =
H

–

H

T

897 – 344 =

E

H

T

874 – 542 =

E

–

H

–

T

E

–

7–6=1

1

E

978 – 435 =

E

–

1

768 – 427 =

T

Honderdtallen, Tientallen, Eenheden

Schrijf de getallen onder elkaar en trek af van rechts naar links.
648 – 336 =

Schrijf de getallen onder elkaar en trek af van rechts naar links.
773 – 353 =

467 – 326 =

T

875 – 343 =

E

H

–

T

E

–

5

Hoeveel moet je betalen?
Prijs nieuwe fiets

€ 767

€ 969

€ 895

€ 625

€ 995

Terug oude fiets

€ 245

€ 365

€ 180

€ 210

€ 450

Nog te betalen

€

€

€

€

€

Vul de piramides in.
835
380
165
75

2

207
115

25

Welk getal komt uit de machine?

35
55

22

153
47

Je mag een kladblaadje gebruiken.
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in 572  – 300  – 60  – 1  uit

in 759  – 400  – 40  – 7  uit

in 758  – 400  – 30  – 5  uit

in 693  – 500  – 90  – 2  uit

in 873  – 500  – 40  – 2  uit

in 987  – 700  – 50  – 4  uit
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