
OKAN-WIJS 
niveau 



Een goede kennis van het Nederlands is voor de toekomst van 

nieuwkomers in Vlaams-Brabant ontzettend belangrijk. Leerlingen 

uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) worden 

ondergedompeld in de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur. 

Niet alleen het onthaaljaar, maar zeker ook de jaren na de 

onthaalklas zijn uitdagende jaren voor hen. De provincie 

ondersteunt en neemt dan ook graag initiatieven om het 

leerproces van deze anderstalige leerlingen te versterken.

Dit boekje vormt samen met de 3 andere boekjes een waardevol 

initiatief vanuit het provinciale netwerk van OKAN-scholen in 

Vlaams-Brabant. De oefeningen werden gemaakt door leraars 

van de verschillende OKAN-scholen. 

Het gaat om extra oefenmateriaal vanuit het werkveld, gemaakt 

door OKAN-leraars voor OKAN-leerlingen. Met dit materiaal 

kunnen de leerlingen zelfstandig en op een laagdrempelige 

manier Nederlands oefenen in de vakantie, tijdens de studie of 

wanneer ze vroeger klaar zijn in de les.

Ik wens alle leerlingen die deze boekjes gebruiken dan ook veel 

succes toe in hun leertraject.

Gunther Coppens

Gedeputeerde voor Vlaams karakter

Wijs 1 cool, hip, met bijzondere kwaliteiten, bijvoorbeeld “een wijs kapsel” 

  2 verstandig, intelligent, bijvoorbeeld “een wijze vrouw” 

  3 (de ~) melodie, bijvoorbeeld “een wijsje fluiten” 

  4 (de ~) vorm van een werkwoord, bijvoorbeeld “de gebiedende wijs”

Voorwoord



Dit boek is van:
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Surf voor meer informatie en de 
correctiesleutel naar  
www.vlaamsbrabant.be/okan-wijs  
Heb je een vraag of merk je een 
probleem op met de gebruikte links of 
QR-codes?  
Laat het ons weten via  
vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Beste OKAN-leerling 

Fijn dat je Nederlands leert.

OKAN-leraars hebben dit boek  

speciaal voor jou gemaakt. Er zijn 

boeken op 4 niveaus.  

Je kan er thuis in werken, in de  

vakantie, in de studie,  

als er tijd over is in de les … 

Wat staat erin? 

• raadsels

• kruiswoordpuzzels

• woordzoekers

• doe-opdrachten

• luisteropdrachten

• …

Je kan er je Nederlands mee  

oefenen en het is leuk. 

Veel plezier!

Inleiding

Beste OKAN-leraar

Vanuit het provinciale netwerk van OKAN-

scholen in Vlaams-Brabant bleek er nood aan 

meer oefenmateriaal waarmee onze OKAN-

leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.

Omdat de OKAN-leraars al veel en goed 

oefenmateriaal ontwikkelden, besloten we om 

dit zelfgemaakte materiaal samen te brengen 

in 4 boekjes. De OKAN-leraars deelden en 

maakten vanuit hun eigen ervaring oefeningen 

op 4 verschillende niveaus. Het gaat om alfa,  

1 ster, 2 sterren en 3 sterren.

Met deze boekjes willen we zeker geen 

methode uitgeven. We willen het zelfgemaakte 

materiaal bundelen en mooi laten drukken 

zodat onze leerlingen ermee kunnen werken. 

Het is niet de bedoeling dat dit boek als 

‘lesboek’ gebruikt wordt, maar als een extra 

boek om buiten de lessen de leerstof te 

consolideren. De oefeningen en spelletjes die 

erin staan zijn voor onze leerlingen een mooie 

kans om met taal bezig te zijn.

We hopen onze leerlingen met deze boekjes 

nog meer zin te geven om met taal bezig te 

zijn. Zo kunnen we de ontwikkeling van de 

Nederlandse taal bij onze leerlingen levendig 

houden en hen doelbewust laten groeien in 

die taal! 

http://www.vlaamsbrabant.be/okan-wijs
mailto:vlaamskarakter%40vlaamsbrabant.be?subject=
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

Dit moet je doen:

1. Ken jij het alfabet? 

Schrijf alle letters in de letterslang. 

b
c

f

s

z

1 Het alfabet
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Voor de letter j komt de letter 

Tussen de letters j en l komt de letter 

De 11de letter van het alfabet is 

De 5de letter van het alfabet is  

Voor de letter o komt de letter 

Na de letter g komt de letter 

Voor de letter f komt de letter 

De 20ste letter van het alfabet is 

De 1ste letter van het alfabet is 

De 12de letter van het alfabet is 

Na de letter e komt de letter 

Voor de letter b komt de letter 

Tussen de letter a en c komt de letter 

Tussen de letter d en f komt de letter 

Voor de letter u komt de letter 

Dit moet je doen:

2. Lees de zinnen. Vul een letter van het alfabet in.

3. Noteer deze letters op de stippellijnen. Je hebt nu een zin.

i

i

Lees van boven 

naar onder.
Tip
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Dit moet je doen:

Dit moet je doen:

4. Lees de zinnen. Danir vertelt over zijn leven.  

Hij vertelt over de dingen waar hij van houdt ( ) en waar hij  

niet van houdt ( ). Hij stelt zichzelf voor met 7 letters van het alfabet. 

5. Kies 7 letters van het alfabet. Stel jezelf voor zoals Danir. 

Maak per letter 1 of 2 mooie zinnen.

Letter Woord Zinnen

d Danir Mijn naam is Danir. 

t Tienen
Ik woon in Tienen.  
Ik vind Tienen een leuke stad.

v Voetbal
Ik hou van voetbal.  
Mijn favoriete ploeg is FC Barcelona.

o OKAN
Op school heb ik leuke leerkrachten.  
Wij zijn een grote OKAN-familie.

p Pizza Ik vind pizza heel lekker. Ik eet elke week pizza. 

q Quiny
De naam van mijn zus is Quiny.  
Ik speel graag voetbal met mijn zus.

s Sport
Ik hou van sport.  
Op school is sport mijn favoriete vak.

Letter Woord 1 of 2 zinnen
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voorbeeld 

Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

Dit moet je doen:

1. Doorstreep de woorden in de woordzoeker 

op pagina 7. Zoek : 

• horizontaal:

 - van links naar rechts ( )

 - van rechts naar links ( )

• verticaal:

 - van boven naar onder ( )

 - van onder naar boven ( )

• schuin (diagonaal) ( ). 

kat

hond

vogel

schaap

kat

koe

hamster

paard

muis

geit

2 Zoek de dieren
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b e n l v o g e l s

z n e k r a v f z e

s t d o t l i s k r

o l e f i z m h a g

n e g n o n d g t i

m o d m g e i t c o

h e m i z c p l e a

r e h s t d r a a p

i l h o n d g i m n

r d f n f m e b u t

e m i i a b o n i c

t a z e o k s l s a

s n c t g r e c s m

m l o d s l r n b h

a e s c h a a p l e

h s m o r e o b r o

e z e l g a i m n s

vlinder varken ezel
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Lees de teksten.

2. Verbind de dieren met wat ze eten.  

Bijvoorbeeld: een vogel  zaden

Dit moet je doen:

Een papegaai  
leeft in Afrika en  

Zuid-Amerika.  

Een papegaai is 

een vogel. Hij heeft 

veel kleuren. Een 

papegaai eet zaden.

Een zebra leeft in 

Afrika. Een zebra lijkt 

op een paard. Hij 

eet dus ook gras. Zijn 

vacht* is zwart en wit. 

Een zebra heeft veel 

strepen.

Een ijsbeer leeft 

rond de Noordpool. 

Een ijsbeer is een 

beer met een witte 

vacht*. Hij kan goed 

zwemmen. Hij eet 

graag vis.

* de vacht = de huid van een dier,  

het haar van een dier.

Een tijger leeft in Azië. 

Een tijger is gevaarlijk. 

Hij eet andere dieren 

op. Hij eet dus vlees. 

Zijn vacht* is oranje, 

zwart en wit. Een tijger 

heeft strepen.

Een panda leeft in 

China. Een panda 

lijkt op een beer. Zijn 

vacht* is zwart en 

wit. Een panda zit als 

hij eet. Hij eet graag 

bamboe.

Tip

3 Wat eten de dieren?
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Dit moet je doen:

3. En jij? Wat eet jij?  

Omcirkel wat je eet:

bamboe  –  vis  –  gras  –  vlees  –  zaden

vis

een panda 

een zebra 

een tijger 

een papegaai

een ijsbeer 

vis 

vlees

bamboe

gras

zaden
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Teken het hoofd van dier 1.

2. Teken de romp van dier 2. 

De romp = het midden van het 

lichaam.

3. Teken het achterste van dier 3.

4. Geef het dier een leuke naam.

1. paard

1. giraf

 Bijvoorbeeld 

naam:  

naam:  

2. kikker

2. olifant

3. pauw

3. varken

Ronaldo

4 Gekke dieren
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Lees over Huzaifa, Elif, Rafiq en 

Gehad.

2. Lees de tekstballonnen op 

pagina 12 en 13. 

3. Antwoord met een zin op de 

vragen.

Dit moet je doen:

Hallo! 

Ik ben Huzaifa. 

Ik kom uit Syrië.

Hallo! 

Ik ben Elif. 

Ik kom uit 

Turkije.

Hallo! 

Ik ben Rafiq. 

Ik kom uit 

Marokko.

Hallo! 

Ik ben Gehad. 

Ik kom uit 

Egypte.

5 Wie ben jij?
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Jij: Hoe oud ben jij?

Gehad: Ik ben 16 jaar. Hoeveel jaar ben jij?

Jij: Ik ben 

Gehad: Ik ben geboren op 7 januari 2005 (07/01/2005). 

Wanneer ben jij geboren?

Jij: Ik ben  

 

Jij: Uit welk land kom jij?

Huzaifa: Ik kom uit Syrië. En jij?

Jij: Ik kom 

Huzaifa: Ik woon nu in België, in Diest.

  Waar woon jij?

Jij: Ik woon 

Huzaifa: Ik ben twee maanden in België. 

Hoelang ben jij al in België? 

Jij:  

 

Jij: Hallo! Wie ben jij?

Elif: Hallo! Ik ben Elif Yilmaz. Hoe heet jij?

Jij: Ik heet 
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Jij: Waar ga jij naar school?

Rafiq: Ik ga naar school in Diest. En jij?

Jij: Ik ga 

Rafiq: Ik kom met de bus naar school. 

Hoe kom jij naar school?

Jij: Ik kom 

Rafiq: Ik spreek Arabisch. Welke taal spreek jij?

Jij: 

 

Mijn naam is 

Ik ben een 

(jongen / meisje)

Ik ben  jaar.

Mijn geboortedatum is 

/ /

Ik kom uit 

Ik spreek een beetje Nederlands en 

4. Vul jouw informatie in.

5. Teken jouw gezicht of plak een foto van jou in het kader.

Dit moet je doen:
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Lees de zinnen. 

2. Vul de puzzel in.

Dit moet je doen:

Horizontaal

3. Ik spreek al een beetje …

5. De … zit aan zijn bank in de klas.

7. Een ander woord voor familienaam is …

9. Ik volg elke dag les op …

10. Ik kom met de … naar school. De chauffeur controleert mijn buspas.

Verticaal 

1. Ik schrijf mijn huiswerk in mijn ...

2. Basketbal is een heel leuke …

4. Tijdens de pauze ga ik naar buiten op de ... 

6. Mijn pen, map en agenda zitten in mijn …

8.  De leerkracht schrijft op het …

6 Op school
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1

a 2

4 s
3 N s

5 l

6

b

7 a
8

b
9 s

10 b
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

Dit moet je doen:

1. Vul deze woorden op de juiste plaats  

in de tekst in: 

Hoeveel, rekening, bancontact, helpen, 
Alstublieft

Bakker: Dag mevrouw. Kan ik u ?

Klant: Ja, goedemorgen.  

Mag ik twee broden, alstublieft?

Bakker: Jazeker. Gesneden of niet?

Klant: Gesneden, graag.

Bakker: Verder nog iets?

Klant: Ja, ik wil ook nog 3 stokbroden en een taart. 

Bakker: Wilt u nog iets?

Klant: Neen, dank u.  kost dit allemaal samen? 

Bakker:  Samen is dat 5,20 euro, alstublieft. 

Betaalt u cash of met ?

Klant: Cash. Kan ik de  ook krijgen?

Bakker: Natuurlijk.  mevrouw. 

Klant: Dag.

Bakker: Dag.

7 Bij de bakker
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

Dit moet je doen:

Dit moet je doen:

2. Verbind de foto’s met de juiste woorden.

3. Maak nu zelf 

een lijstje.  

Wat koop jij 

bij de bakker? 

Schrijf het op. 

een boterham

een taart

een grijs, lang brood

een stokbrood

de koffiekoeken 

een gesneden brood
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Bekijk de afbeeldingen.

2. Lees de woorden. 

3. Doorstreep de woorden. Zoek:

• horizontaal:

 - van links naar rechts ( )

 - van rechts naar links ( )

• verticaal:

 - van boven naar onder ( )

• schuin (diagonaal) ( ). 

Dit moet je doen:

kat

fiets

auto

step

taxi

bromfiets

vrachtwagen

rolstoel

brandweerwagen

kinderwagen

vuilniswagen

8 Op stap
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ambulance helikopterpolitiewagen vliegtuig boot

busluchtballontractor treincaravan

g t y q d z a u j d r j f v n

a v r a c h t w a g e n o u s

e c n a l u b m a u h d p i l

t r a c t o r o l s t o e l v

h a b i j c o s z x v o j n l

w k x o f y m h p d a v e i i

e d f h o o f o m a d b u s e

u p o l i t i e w a g e n w g

a q k i n d e r w a g e n a t

k a e h s e t a x i x x t g u

o q f i e t s c m d i z r e i

b r a n d w e e r w a g e n g

q h e l i k o p t e r r i j a

n r l u c h t b a l l o n f s

x q c a r a v a n q s p l a u
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Dit moet je doen:

4. Ga naar buiten. Neem dit boek mee. 

Wandel in je buurt. Wees voorzichtig op straat.

5. Zet een kruis over de woorden die jij ziet. 

Vind jij 4 woorden op een rij?

fiets kinderwagen brandweerwagen vliegtuig

bromfiets auto vuilniswagen tractor

step taxi ambulance trein

caravan vrachtwagen politiewagen bus
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Doorstreep de woorden in de woordzoeker. 

• Zoek van links naar rechts 

(= horizontaal) ( ). 

• Zoek van boven naar onder 

(= verticaal) ( ).

Dit moet je doen:
kat

u l x b m o n d i v i n g e r o

k n z w r z b k k v m i c m o i

j s a d p s j t b o k q x a x p

w q j t o c l p u e v k i n y d

o j i g l h r u g t b u i k t l

f f e x s o i k n i e v n e k b

s y u p k u o f g h a n d h v o

q o o x h d l i p g c a y v k o

d k c v p e y b e e n d b d b b

o s m d h r n r r d t r m o m j

d w e n k b r a u w d t b k p k

v y h y t a k d u w i u o t p n

t l o o g m r a r m o f r e m n

o h a a r c i x t j o p s e i e

n d h a l s b a c b r x t n I u

g i x l w v k e f r j l p c p s

arm

been

borst

buik

haar

hals

hand

kin

knie

lip

mond

nek

neus

oog

oor

pols

rib

rug

schouder

teen

tong

vinger

voet

wenkbrauw

9 Het lichaam



22

2. Schrijf de woorden bij de tekeningen. Kies uit: de neus, de arm,  
het been, de borst, de buik, het haar, de hals, de hand, de kin, de knie,  
de lip, de mond, de nek, het oog, het oor, de pols, de rib, de rug,  
de schouder, de teen, de tong, de vinger, de voet, de wenkbrauw

Dit moet je doen:

de neus
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3. Teken een persoon in het vak hieronder. 

4. Trek een pijl ( ) naar deze 5 lichaamsdelen: 

borst, knie, voet, wenkbrauw, lip.

5. Kleur de tekening.

Dit moet je doen:
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Dit heb je nodig:

plakstift  
en schaar

groot karton 
(stuk van een 

doos)

1. Kijk naar de kaart van België op 

pagina 25. 

Zet een kruisje waar jij woont.

2. Knip de kaart uit en plak ze op 

een stuk karton.

3. Geef elke provincie (= elk vak) een andere kleur en textuur.  

Doe dit met materiaal dat je thuis hebt.

Dit moet je doen:

voorbeeld 

pasta

rode linzen

wattenstaafjes

wol

zilverpapier

bladeren

krantenpapier

rijst

10 België
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26
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Dit heb je nodig:
Dit moet je doen:

kleurpotloden

1. Spreek over de kleuren van de vlaggen. 

Ben je met 2 personen? De andere persoon 

kan raden over welke vlag het gaat.

China Egypte Thailand

Brazilië Australië België

Spanje Syrië Nigeria

Japan Mexico Congo

11 De kleuren van de vlag
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Dit moet je doen:

Dit moet je doen:

2. Teken de vlag van jouw land.

3. Maak nu jouw eigen vlag. Gebruik kleuren en vormen die jij mooi vindt.
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Dit heb je nodig:

1. Schrijf de woorden bij de juiste 

lichaamsdelen.

Dit moet je doen:

potlood  
of pen

kleurpotloden

Kies uit:
• het haar

• de lip

• de wenkbrauw

• de kin

• de tanden

• de neus

• het hoofd

• het oor

• de mond

• de wimpers

• de tong

• het oog

• het gezicht

12 Het gezicht
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Dit moet je doen:

Dit moet je doen:

2. Lees de tekst.

3. Teken het gezicht.

4. Kijk in de spiegel.

5. Teken jouw gezicht.

Hallo, ik ben een jongen.  

Mijn naam is Simon.

Ik heb kort, bruin haar.

Mijn ogen zijn blauw.

Ik heb dikke, bruine wenkbrauwen.  

Mijn wimpers zijn zwart.

Ik heb een grote neus en een 

grote mond.

Op deze foto lach ik. Je kan al 

mijn tanden zien.
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Dit heb je nodig:

laptop of 
smartphone

Dit moet je doen:

1. Ken je de ‘Jerusalema’-dans? 

Scan de QR-code met je  

smartphone.

Of ga naar deze website: 

www.youtube.com/watch?v=o8ZHXpI1R64 1

Of schrijf ‘Jerusalema dansstudio Sarah’  

in de zoekbalk van youtube.com

2. Kijk naar het filmpje.

3. Oefen nu zelf de dans.

4. Luister opnieuw.  

Volg de stappen en dans!

1 © Dansstudio Sarah

13 Dansen

http://www.youtube.com/watch?v=o8ZHXpI1R64
http://youtube.com
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Lees elke zin en kijk naar de foto 

die erbij hoort. Bijvoorbeeld: Lees 

zin 1 en kijk naar foto 1, lees zin 2 

en kijk naar foto 2, ... 

2. Vul op pagina 33 de ontbrekende 

woorden in de vakjes in.

Dit moet je doen:

1 Een voetganger loopt op het ... 

2 Het verkeerslicht is ... . Je mag doorlopen. 

3 Het verkeerslicht is ... . Je moet stoppen. 

4 Een plaats waar wegen elkaar kruisen, noem je een ... 

5 Als voetganger moet ik altijd oversteken op het ... 

6 Niet links , maar ...  

7 Dit is een …  

8 Wat moet je doen als je dit verkeersbord ziet? … 

9 De … regelt soms het verkeer.

1

2

4

965

87

3

14 Het verkeer 
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10 Dit is een ... 

11 De vorm van dit verkeersbord is een ... 

12 De vorm van dit verkeersbord is een ... 

13 Dit is een …

10

13

11

12

1

3

4

8

11

12

13

2

9

5

6

7

10
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3. Lees het woord in de groene vakjes  van boven naar 

onder. Schrijf het hieronder. 

4. Omcirkel de afbeelding die bij het woord hoort.

Dit moet je doen:

Het woord is   
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

schaar

tijdschrift  
of krant

plakstift

1. Kijk naar het voorbeeld van het 

fotoverhaal op pagina 36.

2. Zoek een tijdschrift of krant.

3. Knip foto’s uit het tijdschrift of de 

krant.

4. Maak een verhaal met de foto’s. 

Plak ze in de juiste volgorde op 

pagina 37.

5. Heb je geen tijdschrift of krant? 

Je mag ook tekenen. 

6. Schrijf een zin bij elke foto.  

Maak zo het verhaal af.

Dit moet je doen:

15 Jouw fotoverhaal



36

Dit is een voorbeeld:
Yusuf en het toilet

Dit is de familie van de Yusuf. Op zondag wandelen ze  
samen door de stad.

Ze wandelen voorbij de bibliotheek. Yusuf moet naar het toilet!

Ze zien de bakker. Ze zien de supermarkt.

Daar is een restaurant. Yusuf kan naar het toilet!

Yusuf is blij en wandelt verder. Yusuf wandelt terug naar huis.
Het was een fijne dag!
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Maak nu jouw fotoverhaal.

Plak hier foto 1. Plak hier foto 2.

Plak hier foto 3. Plak hier foto 4.

Plak hier foto 5. Plak hier foto 6.
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Dit heb je nodig:
Dit moet je doen:

potlood  
of pen

1. Vul de tegenstelling van de woorden 

hieronder in. 

2. Vul de woorden die je schrijft in het rooster 

op pagina 39 in. 

Een tegenstelling is de omgekeerde betekenis van een woord. 

bv. goedkoop  duur: de tegenstelling van goedkoop is duur.
Tip

Horizontaal (van links naar rechts)

1 dik  

2 links  

3 oud  

4 dag  

5 leeg  

6 man  

7 lang  

Verticaal (van boven naar onder)

8 weinig  

9 meer  

10 aan  

11 goed  

12 koud  

13 omlaag  

14 klein  

1 32 4

16 Tegenstellingen
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Dit moet je doen:

1. Lees de teksten. 3 leerlingen van 

de OKAN-klas stellen zich voor.

2. Antwoord met een zin op  

de vragen.

Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

Hoi! Ik ben Chen Lei. Ik ben een meisje. Ik kom 

uit China. Ik woon in Leuven bij mijn mama en 

papa. Mijn broer is nog in China. Mijn broer 

is Chong. Hij is 17 jaar. Hij gaat naar school in 

China. Ik ga naar school in Betekom. Wij wonen 

nog maar 2 weken in België. Ik spreek Chinees 

en een beetje Engels. Ik spreek nog geen 

Nederlands. Ik vind Nederlands moeilijk.

Dag! Ik ben Simoneta. Ik woon samen met mijn 

mama, papa en broer in Betekom. Mijn broer 

is Luca. Hij is 13 jaar. Ik ben 15 jaar. Ik kom uit 

Italië. Mijn papa werkt in Brussel. Wij zijn nog 

maar 4 dagen in België. In België is het leuk. 

Ik ga naar school in Betekom. Mijn broer gaat 

ook naar school in Betekom. Ik leer Nederlands 

op school. Ik spreek nog geen Nederlands. Ik 

spreek alleen Italiaans. 

Ik ben Samuel. Ik ben 15 jaar. Ik kom uit Mali. 

Mali is een land in Afrika. Wij wonen nog maar 

2 maanden in België. De familie van mijn 

papa woont ook in België. Nu is onze familie 

samen. Dat is heel leuk! Wij wonen in een huis 

in Aarschot. Ik spreek Engels en Frans en een 

beetje Nederlands. Ik heb al veel vrienden in 

de OKAN-klas.

17 Wie zijn dat? 
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1
Welke taal spreekt Simoneta?

2
Waar woont Chen Lei?

3
Uit welk land komt Chen Lei?

4
Hoelang woont Samuel al in België?

5
Waar woont Simoneta?

juist fout

1
Simoneta komt uit Italië.

Verbetering: 

2
Samuel woont in Betekom.

Verbetering: 

3
Luca woont in Italië.

Verbetering: 

4
Chong is 17 jaar.

Verbetering: 

5
Chen Lei spreekt een beetje Nederlands.

Verbetering: 

6
Samuel komt uit Amerika.

Verbetering: 

Zijn de zinnen juist of fout? Zet een kruisje.  
Is het antwoord fout? Noteer het juiste antwoord. 
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Dit moet je doen:

3. Schrijf nu zelf over jouw vriend/vriendin. 

Antwoord op deze vragen: 

• Wat is zijn/haar naam? 

• Uit welk land komt hij/zij? 

• Waar woont hij/zij? 

• Hoe oud is hij/zij? 

• Hoe lang is hij/zij al in België? 

• Waar gaat hij/zij naar school?

• Welke talen spreekt hij/zij? 

Mijn vriend/vriendin heet 



43

Dit heb je nodig:
Dit moet je doen:

potlood  
of pen

1. Lees de tekst. 

2. Antwoord op de vragen.

Hallo! Ik ben Amina. 

Vandaag praat ik over school. 

Het is woensdag.

Ik sta op om 7 uur. 

Ik eet eerst een boterham. 

Dan poets ik mijn tanden.

Om half 8 vertrek ik naar school.

Ik neem altijd de bus naar school.

Op de speelplaats praat ik met mijn vrienden.

We zeggen: ‘Hallo!’ 

En: ‘Hoe gaat het?’

Om half 9 hoor ik de bel.

Ik ga naar de rij.

Dan komt de leerkracht.

Ze zegt: ‘Kom maar mee naar de klas.’

In de klas zit ik naast Moussa.

Moussa is heel leuk.

Eerst neem ik mijn agenda.

Ik schrijf de vakken op.

Vandaag heb ik Nederlands, wiskunde en sport.

Dan neem ik mijn map.

De les begint!

18 Amina praat over school
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1. Wat doet Amina eerst? Wat doet ze dan? Duid de juiste rij aan.

2. Zijn de zinnen juist of fout? Zet een kruisje.  
Is het antwoord fout? Noteer het juiste antwoord. 

juist fout

1
Amina staat op om half 8.

Verbetering: 

2
Amina gaat met de bus naar school.

Verbetering: 

3
De bel gaat om half 9.

Verbetering: 

4
In de klas zit Amina naast Mohammed.

Verbetering: 

5
Vandaag heeft Amina godsdienst en sport.

Verbetering: 
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3. Verbind. Maak goede zinnen.

4. Vul de tekst in. Nu praat jij over school!

Hallo! Ik ben  . (Wie ben jij?)

Vandaag praat ik over school. 

Het is  . (Welke dag is het?)

Ik sta op om  . (uur)

Ik eet  . (Wat eet je ’s ochtends?)

En ik  . (Wat doe je nog?)

Om  vertrek ik naar school. (uur)

Ik neem de bus / ga met de trein / ga met de fiets / ga te voet naar school. 

(Omcirkel.)

Op de speelplaats  . (Wat doe je op de speelplaats?)

We zeggen: ‘Hallo!’ 

En: ‘Hoe gaat het?’

Om  hoor ik de bel. (uur)

Ik ga naar de rij.

Dan komt de leerkracht.

Ze zegt: ‘Kom maar mee naar de klas.’

In de klas zit ik naast  . (Naast wie zit je?)

 is heel leuk.

Eerst neem ik mijn agenda.

Ik schrijf de vakken op.

Vandaag heb ik  . (Welke vakken heb je?)

Dan neem ik mijn map. De les begint!

Ik ga

Moussa is

Ik eet

Ik sta op

De les

naar de rij.

een boterham.

heel leuk.

begint.

om 7 uur.
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Dit heb je nodig:

Dit moet je doen:

plakstift  
en schaar 

1. Knip de zinnen op pagina 47 uit.

Heb je geen plakstift en schaar? Je kan de woorden onder de juiste  

foto schrijven. 
Tip

19 Welke hobby is het?
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Ik kook. Ik luister naar muziek. Ik rijd paard.

Ik zwem. Ik kijk tv. Ik maak foto’s.

Ik vis. Ik ben met vrienden. Ik reis.

Ik ga naar de film. Ik schaak. Ik speel tafeltennis.

Ik lees. Ik speel hockey. Ik fiets.

Ik schrijf. Ik eet. Ik ski.

Ik teken. Ik slaap. Ik zeil.

Ik zing. Ik speel volleybal. Ik doe karate.

Ik speel tennis. Ik wandel. Ik dans. 

Ik game. Ik speel basketbal. Ik speel muziek.

Ik voetbal. Ik kaart. Ik loop.
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Dit moet je doen:

2. Plak de zinnen onder de juiste hobby.



50



51



52

Dit moet je doen:

3. Kleur het hartje van alle hobby’s die jij leuk vindt. 
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Dit heb je nodig:

Dit moet je doen:

potlood  
of pen

1. Antwoord op de vragen hieronder.

2. Lees de teksten in de groene kaders op 

pagina 54 en 55. Antwoord op de vragen.

Wat zijn jouw hobby’s? 

Heb jij een gekke hobby? 

20 Gekke hobby’s
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Schrijf het juiste woord onder de foto. Kies uit de vetgedrukte woorden uit de tekst.

Schrijf het juiste woord onder de foto. Kies uit de vetgedrukte woorden uit de tekst.

Over welke hobby gaat het in de tekst?

Vind jij strijken leuk? 

Waar strijk jij? 

Over welk dier gaat het in de tekst?

In welk land kan je dit doen? 

Honden mooi maken 

Deze gekke hobby bestaat in China. 

Je moet je hond mooi maken. Je kan dan veel geld verdienen.

Je wint 25 000 euro als je hond de mooiste make-up draagt. 

Gek strijken 

Veel mensen vinden strijken niet leuk. 

Weinig mensen vinden strijken wel leuk.

Sommige mensen strijken zelfs op gekke plaatsen! 

Ze strijken in de bergen, op boten en in helikopters.
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Schrijf het juiste woord onder de foto. Kies uit de vetgedrukte woorden uit de tekst.

Schrijf het juiste woord onder de foto. Kies uit de vetgedrukte woorden uit de tekst.

Van welke hobby word jij rustig?

Welke vorm maken ze 
van de zeep? Omcirkel:

Welke gekke hobby wil jij eens doen? Omcirkel: 

Vormen van zeep maken 

Het duurt uren om een mooie vorm te maken van 

zeep. Je kan zo’n mooie zeep kopen in Thailand. 

Daar maken ze vaak bloemen van zeep.

Vorken buigen 

In Japan is dit een populaire hobby. Het is geen 

sport maar wel ontspanning. Je wordt er rustig van. 

Het is niet moeilijk. 

een hond – een meisje – een bloem

gek strijken – honden mooi maken  

vormen van zeep maken – vorken buigen
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Lees de tekst. 

2. Antwoord op de vragen.

Dit moet je doen:

België heeft een koning. 

De naam van deze koning is Filip. 

Koning Filip is geboren op 15 april 1960. 

Filip werd koning van België op 21 juli 2013. 

Hij is de 7de koning van België. 

Vroeger was Albert II koning van België.  

Albert II is de vader van koning Filip. 

Hij vond zich te oud om koning te zijn. 

België heeft ook een koningin. 

Haar naam is Mathilde. 

Mathilde is getrouwd met Filip. Daarom is zij 

koningin van België. 

Koningin Mathilde is geboren in België op  

20 januari 1973. 

De koning heeft een speciale stoel. Die stoel 

noemen we de troon. 

Hij heeft ook een speciale hoed. Die hoed 

noemen we de kroon. 

De koning heeft ook een paleis. Dat staat in 

Brussel. Daar woont de koning.

21 De koning van België
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De koning van België

Naam: 

Geboortedatum: 

Zoon van: 

De koningin van België

Naam: 

Geboortedatum: 

Ken jij nog een andere koning? o Ja o Nee

Heeft jouw land een koning? o Ja o Nee

Wat is de naam van jouw koning? 

Wat is de naam van jouw land? 

Omcirkel het juiste antwoord.

Kruis jouw antwoord aan.

Wat draagt de koning op zijn hoofd? de kroon – de troon – het paleis

Waar woont de koning? de kroon – de troon – het paleis

Waar zit de koning op? de kroon – de troon – het paleis

Foto’s © Lander Loeckx
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

1. Zet een cijfer bij elke foto.  

Is dit sport, muziek, creatief, koken of  

een gezelschapsspel?

1. sport

beeldhouwen boksen tennis

Dit moet je doen:

2. muziek 3. creatief

4. koken 5. gezelschapsspel

3

22 Sport of spel?
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breien dwarsfluit spelen ganzenbord spelen

voetbal pasta maken schaatsen

bloemschikken piano spelen dj

2. Wat wil jij doen?  

Kleur het bolletje van de hobby’s die jij leuk vindt. 

Dit moet je doen:
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Dit heb je nodig:

potlood  
of pen

rood en groen 
kleurpotlood

1. Bekijk de tekening2. 

2. Lees de vragen op pagina 61. 

Omcirkel het juiste antwoord.

Dit moet je doen:

2 © Ingrid Ter Koele

23 Fietsen
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Het kind draagt een helm. De kinderen voetballen op de stoep.

3. Neem een groen potlood. Omcirkel op de tekening wat 

goed is groen. 

Neem een rood potlood. Omcirkel wat niet goed is rood.

4. Schrijf hieronder in elke kolom 2 voorbeelden.

Dit moet je doen:

1
Omcirkel alle fietsers op de afbeelding. Hoeveel fietsers zijn er?

6 fietsers – 5 fietsers – 8 fietsers – 7 fietsers – 9 fietsers – 4 fietsers

2
Waar moeten fietsers fietsen? 

op het voetpad – op de weg – op het fietspad

3
Aan welke kant van de weg moet je fietsen? 

links – rechts – in het midden

4
Waar moeten voetgangers wandelen? 

op het voetpad – op de weg – op het fietspad
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Dit heb je nodig:

laptop of 
smartphone

potlood  
of pen

Dit moet je doen:

1. Scan de QR-code

Of ga naar deze website: 

www.youtube.com/watch?v=XGAyk5WiYTY

Of schrijf ‘Bij boer Teun’ in de zoekbalk  

van youtube.com

2. Luister naar het liedje3.

3. Vul de tekst in. 

3 Video en tekst © Studio 100

24 Bij boer Teun 

http://www.youtube.com/watch?v=XGAyk5WiYTY
http://youtube.com
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Bij boer Teun – Samson en Gert

Als je met ons bij boer Teun wil gaan

zal hij jou zeker versteld doen staan.

Want hij heeft dieren wel 102

en al die dieren die  graag mee.

Ze maken bij ’t zingen een reuzekabaal

want elk dier heeft zijn eigen taal.

De  die loeien, dat doen ze heel luid.

Het is niet eenvoudig, probeer het maar uit.

BOE BOE

Als je met ons bij  Teun wil gaan

zal hij jou zeker versteld doen staan.

Want hij heeft dieren wel 102

en al die dieren die zingen graag mee.

Het is echt geweldig op die boerderij

wat zijn de dieren gelukkig en blij.

De  die kakelen vreselijk luid.

Het is niet eenvoudig, probeer het maar uit.

TOK TOK TOK
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Als je met ons bij  Teun wil gaan

zal hij jou zeker versteld doen staan.

Want hij heeft dieren wel 102

en al die dieren die  graag mee.

Winter en zomer, in ieder seizoen

zingen zij en daar is niets aan te doen.

De  die knorren, dat doen ze heel luid.

Het is niet eenvoudig, probeer het maar uit.

KNOR KNOR

Maar allemaal samen, dat is pas heel luid.

Het is niet eenvoudig, probeer het maar uit.

BOE TOK KNOR 

Als je met ons bij  Teun wil gaan

zal hij jou zeker versteld doen staan.

Want hij heeft dieren wel 102

en al die dieren die  graag mee.

De koeien, de kippen, de varkens en wij! 

Wij houden van zingen op de boerderij. 
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