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Woordrelaties
3 4 5 6 7 8

Woordstructuren
Kennen van een woordweb
Kennen van een woordkast
Kennen van een woordparachute
Kennen van een woordtrap

Betekenisrelaties
Kennen van een synoniem
Kennen van een antoniem

Kennen van een homoniem
Kennen van een vaste woordcombinatie
Kennen van een synoniem, antoniem, homoniem 
én vaste woordcombinatie

Figuurlijk taalgebruik
Kennen van een uitdrukking en gezegde
Kennen van een spreekwoord

Voor- en achtervoegsels
Voorvoegsel (begrip)
Achtervoegsel (begrip)

Samenstelling
Samenstelling (begrip)

Leenwoord
Kennen van een leenwoord
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Woordenboek
3 4 5 6 7 8

Alfabetiseren
Kennen van het alfabet

Alfabetiseren op 1e, 2e en 3e letter

Woordenboek
Opzoeken van woorden in een woordenboek

Interpreteren van informatie uit een woordenboek
Opzoeken van uitdrukkingen en spreekwoorden in 
een woordenboek

Strategieën
Afleiden van betekenis van een woord uit een 
afbeelding
Vragen van betekenis van een woord

Afleiden van betekenis van een woord uit de woorddelen
Afleiden van betekenis van een woord uit de context

Opzoeken van betekenis van een woord op internet
Controleren van de gevonden betekenis
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Thema's
Wereld 4 5 6 7 8

Onder de grond Dieren onder de grond
a. het bodemdier b. de mol c. overwinteren d. voortplanten e. het territorium

Het riool
a. het riool b. de loodgieter c. de waterzuivering d. de milieuvervuiling

De metro
a. het spoor b. het openbaar vervoer c. het woon-werkverkeer d. de ov-chipkaart e. de metropool

Opgravingen
a. opgraven b. het fossiel c. de oudheid d. de archeoloog e. de wetenschap

De grond
a. de landbouw b. de moestuin c. de grondsoort d. de voedingsbodem e. de paddenstoel

In de lucht De vogels
a. de roofvogel b. fluiten c. de zangvogel d. de nestvlieder e. uitvogelen

Het weer
a. het zonlicht b. het seizoen c. de bliksem d. het weerbericht e. wisselvallig

f. het noodweer

Het heelal
a. de ruimte b. het zonnestelsel c. de astronoom d. de omwentelingstijd e. de atmosfeer

De bergen
a. het natuurgebied b. kamperen c. de bergwandelaars d. de vulkaan e. het hoogland

Het vliegverkeer
a. het transportmiddel b. de handbagage c. de cockpit d. de luchthaven e. de terminal

Ik voel me goed Het gevoel
a. dolgelukkig b. schateren c. opgewekt d. glunderen e. optimistisch

Het feest
a. feestelijk b. de verjaardag c. de fuif d. de diskjockey e. de popmuziek

De familie
a. het familielid b. de stamboom c. het pleegkind d. de vondeling e. de puber

De liefde
a. het huwelijksfeest b. het huwelijk c. de verkering d. de trouwring e. seksuele geaardheid

De uitjes
a. het entreekaartje b. het attractiepark c. de animatiefilm d. het evenement e. cultureel

Mijn lijf Botten en spieren
a. het vingerbotje b. het bot c. het lichaamsdeel d. de botbreuk e. het gewricht

Zintuigen
a. het zintuig b. de oorschelp c. de neusholte d. de smaakpupil e. de iris

f. stimuleren

De dokter
a. de huisarts b. het eczeem c. de eerste hulp d. het medicijn e. de ziektekiem

Organen
a. het orgaan b. verteren c. de bloedsomloop d. de spijsvertering e. de transplantatie

Uitdrukkingen met lichaam
a. van top tot teen b. op je neus kijken c. bedrukt gezicht d. in zijn vuistje lachen e. op de kop tikken
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Onderweg Reizen
a. op pad gaan b. de verre tocht c. het kamp d. de wandelaar e. oost west, thuis best

Tijd
a. urenlang b. de tijdsduur c. tijdelijk d. hedendaags e. wekelijks

De auto
a. de bestuurder b. de ruitenwisser c. claxonneren d. de reparatie e. de benzinepomp

De fiets
a. de fietser b. de reflector c. de fietspomp d. de fietsenmaker

Het verkeer
a. de snelweg b. de weg weten c. de rotonde d. de spoorweg e. het knooppunt

Met elkaar Spelletjes
a. de dobbelsteen b. het bordspel c. valsspelen d. amuseren e. de strijd aangaan

Vriendschap
a. logeren b. de kameraad c. dikke vrienden zijn d. herinneringen oproepene. zich blootgeven

Omgang
a. uitzwaaien b. beetnemen c. de discriminatie d. complimenteren e. belemmeren

Samenwerken
a. de samenwerking b. de mouwen opstropen c. vergaderen d. deel uitmaken van e. het compromis

Bedenk en maak Kunst
a. de kunstenaar b. de fotograaf c. de kunstschilder d. dichten e. de illustratie

Dans en theater
a. de voorstelling b. de danser c. de schijnwerper d. de imitatie e. de schouwburg

Muziek
a. de gitaar b. de bladmuziek c. het orkest d. het blaasinstrument e. de musicus

Kleding en mode
a. het fluweel b. het naaigaren c. de rolmaat d. ontwerpen e. de exporteur

Uitvinden en ontwerpen
a. de uitvinding b. het experiment c. de bouwmaterialen d. de constructie e. de robotarm

Eet smakelijk Groenten, noten en fruit
a. de groenten b. het fruit c. de citrusvrucht d. de salade e. de mango

Weet wat je eet
a. de chips b. de milkshake c. de ingrediënten d. voedzaam e. de voedingswaarde

Bereiden
a. de bereidingswijze b. het kookboek c. op smaak brengen d. conserveren e. pasteuriseren

Het restaurant
a. het tafellaken b. het terras c. de cafetaria d. de gastheer e. culinair

De keuken
a. het aanrecht b. het broodmes c. de noedels d. het keukengerei e. de kookwekker

Klaar voor de start ... De wedstrijd
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a. het team b. de toeschouwers c. finishen d. de tactiek e. het eindklassement

Atletiek
a. de sportdag b. de eindstreep c. verspringen d. de estafette e. de marathon

Watersport
a. de roeien b. de watersport c. zeilen d. uitvaren e. koers zetten naar

De balsport
a. het voetbal b. het korfbal c. het racket d. stuiteren e. het midgetgolf

Sporten
a. de sportclub b. het trainingspak c. langlaufen d. de kneuzing e. in topvorm zijn

Ruzie en vrede Vrijheid
a. de vrijheid b. de rechter c. de demonstratie d. het verdrag e. de opinie

Op de vlucht
a. vluchten b. de benen nemen c. wegtrekken d. de ambassade e. de verblijfsvergunning

Oorlog
a. de vijand b. de verrader c. de mitrailleur d. plunderen e. het terrorisme

Respect voor elkaar
a. dankbaar b. gezamenlijk c. hulpvaardig d. respecteren e. waarderen

Veiligheid
a. de bescherming b. de politie c. bekeuren d. de criminaliteit e. preventief

Onder water Oceanen
a. de waterkant b. de stroming c. de oceaan d. de klif e. de zeemijl

Wat leeft er in het water?
a. het nijlpaard b. de kikkerdril c. het schelpdier d. het plankton e. de kreeftachtigen

Overstromingen
a. stormen b. overstromen c. de stormvloedkering d. de zomerdijk e. de zeespiegelstijging

Vissen
a. de kieuw b. de visser c. de karper d. beet hebben e. de harpoen

Het zwembad
a. de duikplank b. pootjebaden c. het toegangsbewijs d. het wedstrijdbad e. de sauna

Zorgen voor de wereld Afval
a. het grofvuil b. het kringlooppapier c. de gft-bak d. de compost e. de verontreiniging

Energie besparen
a. de elektriciteit b. de elektriciteitsmast c. groene stroom d. de energiebron e. de windenergie

Ontwikkelingssamenwerking
a. de noodhulp b. zorgelijk c. het goede doel d. de hulporganisatie e. de derde wereld

Wereldpolitiek
a. het besluit b. de crisis c. regeren d. de Europese Unie e. de persconferentie

Uitlaatgassen
a. de aswolk b. de luchtvervuiling c. de uitstoot d. de circulatie e. het broeikaseffect
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Moeilijke woorden Leenwoorden
a. Franse leenwoorden
b. Duitse leenwoorden
c. Engelse leenwoorden
d. Latijnse leenwoorden
e. Griekse leenwoorden

Spreekwoorden
a. dieren
b. eten
c. natuur
d. kleuren
e. wereld

Bijzonder taalgebruik
a. nieuw taalgebruik
b. Oud-Nederlands
c. vaktaal
d. beeldspraak woorden
e. beeldspraak zinnen

Niet letterlijk, maar figuurlijk
a. water
b. geld
c. hand
d. hart
e. kind

Uitbreiding van je vocabulaire
a. verkwanselen
b. selectief
c. nonchalant
d. sceptisch
e. het gepeupel

Ken je deze al?
a. incognito
b. de quatsch
c. idyllisch
d. de manoeuvre
e. debiteren
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Woordrelaties
3 4 5 6 7 8

Woordstructuren
Kennen van een woordweb
Kennen van een woordkast
Kennen van een woordparachute
Kennen van een woordtrap

Betekenisrelaties
Kennen van een synoniem
Kennen van een antoniem

Kennen van een homoniem
Kennen van een vaste woordcombinatie
Kennen van een synoniem, antoniem, homoniem 
én vaste woordcombinatie

Figuurlijk taalgebruik
Kennen van een uitdrukking en gezegde
Kennen van een spreekwoord

Voor- en achtervoegsels
Grondwoord (begrip)
Voorvoegsel (begrip)
Achtervoegsel (begrip)

Samenstelling
Samenstelling (begrip)

Leenwoord
Kennen van een leenwoord
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