
1 Je bent een nieuwsgierig aagje.
2 Ergens een mouw aan passen.
3 Kleine potjes hebben grote oren.
4 Het regent pijpenstelen.
5 Verandering van spijs doet eten.
6 Geld over de balk gooien.

7 Een vinger in de pap hebben.
8 Je moet geen slapende honden 

wakker maken.
9 Na regen komt zonneschijn.

10 Een kinderhand is gauw gevuld.
11 De kat op het spek binden.
12 Het hemd is nader dan de rok.

b Bij opdracht a moet één onderwerp 
overblijven. 
Bedenk daar zelf twee passende 
spreekwoorden of gezegden bij.
Schrijf ze in je schrift.

Spreekwoorden en gezegden

Overal om je heen kom je spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen tegen. 
Ook jij gebruikt ze, al heb je dat niet altijd in de gaten.
Soms zet je de boel op stelten en krijg je straf. Eigen schuld, dikke bult!

Waarom gebruiken we eigenlijk 
spreekwoorden en gezegden?
Soms weet je niet goed hoe je iets moet 
zeggen.
Een spreekwoord of gezegde is kort en 
krachtig.
De meeste mensen weten direct wat je 
ermee bedoelt.
Bovendien zijn spreekwoorden vaak 
grappig. Het is leuk om ze te gebruiken.

a Maak groepjes van twee spreekwoorden 
of gezegden met hetzelfde onderwerp. 
Schrijf de nummers in je schrift.
Schrijf erachter met welk onderwerp ze 
te maken hebben. 
Kies uit: 
kinderen – huisdieren – feesten – 
kleding – het weer – eten en drinken – 
slechte eigenschappen

Doe het zo: 
1 + 6: slechte eigenschappen
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Net als in een gewoon woordenboek staan 
de woorden in het spreekwoordenboek op 

volgorde van het alfabet.

Dat doe je op de volgende manier:
1 Kies het belangrijkste woord 

(trefwoord).
Dit is meestal een zelfstandig 
naamwoord.

2 Maak er enkelvoud van (als het 
meervoud is). 

3 Zoek het woord op.

Doe het zo: 
Ergens oren naar hebben. > trefwoord: 
oren > zoek op: oor

Als er twee zelfstandige naamwoorden 
in een spreekwoord staan, zoek je het 
eerste zelfstandig naamwoord op:
Je woorden op een goudschaaltje wegen. 
> trefwoord: woorden > zoek op: woord

Als er geen zelfstandig naamwoord 
in een spreekwoord staat, zoek je een 
ander belangrijk woord op:
Wie niet horen wil, moet maar voelen. >
trefwoord: horen

a Zoek het trefwoord.
Schrijf het trefwoord achter het nummer 
in je schrift.

b Zoek de betekenis van het spreekwoord 
of gezegde op. Schrijf de betekenis op.

1 Achter het net vissen.
2 De hond in de pot vinden.

3 Een oogje in het zeil houden.
4 De bloemetjes buiten zetten.
5 Door de mand vallen.
6 Een kat in het nauw maakt rare 

sprongen.
7 De boog kan niet altijd gespannen 

zijn.
8 Hij kijkt of hij zijn laatste oortje heeft 

versnoept.
9 Met alle winden meewaaien.

10 Je ogen goed de kost geven.

Spreekwoordenboek

Soms zie of hoor je een spreekwoord of gezegde dat je niet kent.
Je kunt de betekenis opzoeken in het spreekwoordenboek.
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a Bij welk beroep horen deze 
spreekwoorden en gezegden?
Schrijf het beroep achter het nummer 
in je schrift.
Schrijf de betekenis van het 
spreekwoord of gezegde op.

Doe het zo: 
1: smid
Als je een kans krijgt, 
moet je die ook benutten.

1 Je moet het ijzer smeden als het heet 
is.

2 De wind in de zeilen hebben.
3 Heel wat in je mars hebben.
4 Het kaf van het koren scheiden.

5 Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden.

6 Weten waar de schoen wringt.
7 Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn 

gasten.
8 Waar gehakt wordt, vallen spaanders.

b Kies een spreekwoord met een beroep.
Maak een tekening in je schrift.

c In een groepje ga je een spreekwoord of 
gezegde uitbeelden.
Kies met je groepje een spreekwoord of 
gezegde uit opdracht a.
Bedenk of jullie de letterlijke of de 
figuurlijke betekenis willen uitbeelden.
Overleg dan samen hoe jullie het 
spreekwoord of gezegde gaan 
uitbeelden. 
Dat kan op de volgende manieren:

• als stilstaand beeld/schilderij;
• als kort toneelstukje;
• als mimespel (toneelstukje zonder   

geluid).

Beroepen

Er zijn veel spreekwoorden die iets met beroepen te maken hebben.
Vroeger werkten de meeste mensen thuis of vlak bij huis.
Ze hadden dagelijks met hun beroep te maken.
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Je mag het spreekwoordenboek 
gebruiken.

a Schrijf deze oude spreekwoorden en 
gezegden over in je schrift. 

b Schrijf de moderne vertaling eronder.
c Schrijf de betekenis erbij.

1 ’t Is te laet den put gevult, als ’t kalf 
verdroncken is. 

2 Soo gewonne, soo verteert.

3 Soo d’oude songen, soo pepen de 
ionge.

4 Aen ‘t cortste ende (eind) bliven.

Oude spreekwoorden

Veel spreekwoorden en gezegden zijn heel oud. Sommige wel 300 of 400 jaar! 
Veel andere dingen uit die tijd zijn allang vergeten. Dat zegt veel over de 
‘kracht’ van spreekwoorden. En hoe belangrijk ze voor de mensen zijn!

[Illustratie 9: afbeelding 
Jan Steen 1626 via 
Noordbrabants museum]

[Illustratie 10: afbeelding 
Jacob Jordaens 1638 via 
Noordbrabants museum]

[Illustratie 11: afbeelding Brueghel 
krakeling trekken via Noordbrabants 
museum]
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a Schrijf de spreekwoorden en gezegden 
uit de reclame in je schrift.

b Bedenk wat ze zouden kunnen 
betekenen. Schrijf deze betekenis erbij.

1 Even Apeldoorn bellen! 
2 En dan is er koffie. 
3 Bloemen houden van mensen. 
4 Onbegrijpelijk lekker. 

c Ken je nog meer reclamezinnen? 
Schrijf ze in je schrift.
Denk je dat ze het ooit tot spreekwoord 
zullen brengen?

Ook uitspraken van bekende mensen 
worden soms overgenomen.
Als veel mensen zo’n uitspraak gaan 
gebruiken is er een nieuw spreekwoord 
of gezegde geboren!
Misschien ken je deze uitspraak van 
Johan Cruijff wel:

“
Elk voordeel heeft z’n nadeel.”

d Wat bedoelt Johan Cruijff met deze 
uitspraak? Schrijf het antwoord in je 
schrift.

Er zijn meer gezegden die met Elk
beginnen.
Bijvoorbeeld:
Elk huisje heeft zijn kruisje.
Elke gek heeft zijn gebrek.

e Bedenk je eigen ‘wijsheid’ die begint 
met Elk.
Maak er een tekening bij.

Nieuwe spreekwoorden

Er komen nog steeds nieuwe spreekwoorden en gezegden bij.
Bijvoorbeeld door de reclames op de televisie. 
Soms nemen mensen zinnen uit een reclame over.
Ze gebruiken zo’n zin in een gesprek.
Iedereen die de reclame gezien heeft, weet wat ermee bedoeld wordt.
Net als bij een spreekwoord of gezegde!
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Vergeet vooral niet om 
aan je opa en oma 

spreekwoorden 
te vragen!

a Schrijf de spreekwoorden die je vindt hieronder op.
b Schrijf erbij waar je ze gevonden hebt.
c Schrijf de betekenis erbij.

Deze spreekwoorden en gezegden heb ik gevonden:

                                                                                                                               

d Kies één van je spreekwoorden of gezegden.
e Schrijf het met sierletters op de tegel hieronder.
f Maak er een leuke tekening bij.

Thuisopdracht: 
Op zoek naar spreekwoorden en gezegden 

Ga thuis op zoek naar spreekwoorden en gezegden.
Denk aan schilderijen, tekeningen, tegeltjes, boeken, tijdschriften en kranten.
Let op als je naar de tv kijkt of naar de radio luistert.
Maar je mag ook je vader en moeder vragen welke spreekwoorden ze kennen.

[invulkader in de vorm van een 
tegeltje]
Wordt gemaakt door Saskia van 
Gerven
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Themabulletin • Taal actief • Spreekwoorden • antwoorden groep 5/614

Antwoorden groep 5/6

1 Spreekwoorden en gezegden
a 1 + 6:  slechte eigenschappen

2 + 12: kleding
3 + 10: kinderen
4 + 9: het weer
5 + 7: eten en drinken
8 + 11: huisdieren

b Het onderwerp feesten blijft over. De volgende 
spreekwoorden of gezegden passen hierbij: 
De bloemetjes buiten zetten.
Het feestvarken zijn.
Dat feest gaat niet door.

2 Spreekwoordenboek
1 trefwoord: net

betekenis: te laat zijn om iets te krijgen
2 trefwoord: hond

betekenis: ontdekken dat al het eten op is
3 trefwoord: oogje - oog

betekenis: op iemand of iets letten en 
opletten of alles goed gaat

4 trefwoord: bloemetjes - bloem
betekenis: flink feestvieren

5 trefwoord: mand
betekenis: betrapt worden

6 trefwoord: kat
betekenis: wie heel erg bang is, kan 
onverwachte dingen doen

7 trefwoord: boog
betekenis: je kunt niet altijd leren en werken, 
af en toe moet je je ook ontspannen

8 trefwoord:oortje - oor
betekenis: heel beteuterd of teleurgesteld 
kijken

9 trefwoord: winden - wind
betekenis: het met iedereen eens zijn en geen 
eigen mening hebben

10 trefwoord: ogen - oog
betekenis: goed rondkijken

3 Beroepen
a 1 beroep: smid

betekenis: Als je een kans krijgt, moet je die 
ook benutten.

2 beroep: zeeman/matroos
betekenis: Geluk of succes hebben.

3 beroep: marskramer/koopman
betekenis: Veel kunnen of veel talent hebben.

4 beroep: boer
betekenis: De slechte dingen scheiden van de 
goede dingen.

5 beroep: dokter/arts
betekenis: Met halve maatregelen los je het 
probleem niet op.

6 beroep: schoenmaker
betekenis: Weten wat het probleem is of de 
oorzaak.

7 beroep: waard/cafébaas/hoteleigenaar
betekenis: Iemand die oneerlijk is, denkt dat 
anderen dat ook zijn.

8 beroep: houthakker
betekenis: Waar gewerkt wordt, worden ook 
fouten gemaakt.

b Meerdere uitwerkingen mogelijk.
c Meerdere uitwerkingen mogelijk.

4 Oude spreekwoorden
1 ’t Is te laet den put gevult, als ’t kalf 

verdroncken is.
Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Als het te laat is, neemt men maatregelen.

2 Soo gewonne, soo verteert.
Zo gewonnen, zo geronnen.
Wat je snel verdiend hebt, kun je ook weer 
snel kwijtraken.

3 Soo d’oude songen, soo pepen de ionge.
Zoals de ouden zongen, piepen de jongen.
Kinderen doen hetzelfde als hun ouders.

4 Aen ‘t cortste ende (eind) bliven.
Aan het kortste eind trekken.
De verliezer zijn; geen geluk hebben.

5 Nieuwe spreekwoorden
1 Even Apeldoorn bellen! 

Er is iets fout gegaan.
2 En dan is er koffie. 

Tijd voor een pauze.
3 Bloemen houden van mensen 

Mensen houden van bloemen.
4 Onbegrijpelijk lekker.

Heel erg lekker.
c Meerdere antwoorden mogelijk.
d Dingen kunnen goede én slechte gevolgen 

hebben.
e Meerdere antwoorden mogelijk.

6 Thuisopdracht: Op zoek naar spreekwoorden 
en gezegden 

a, b, c, d, e, f
Meerdere antwoorden en uitwerkingen mogelijk.

a, b

a, b

a, b,c
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