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  1 Dianne zit op een kruk bij de tafel. (4a)
  2 Een wesp heeft in mijn hand gestoken. (4b)
  3 Hoog in de boom zit een nest van een vogel. (4c)
  4 Petra zet haar fiets in het rek. (4d)
  5 Je mag een kwart van de taart opeten. (4e)
  6 Berend heeft de riem strak om zijn broek getrokken. (4f)
  7 Een heel klein mensje is een dwerg. (5f)
  8 Appels en peren noemen we fruit. (6a)
  9 De fles valt van de tafel op de vloer. (6b)
10 Als je dorst hebt, mag je een glas melk pakken. (4g)
11 Ardie praat met een zachte stem. (7a)
12 Op je voorhoofd zie je enkele druppels zweet. (7b)
13 Het bord is niet helemaal schoon. (8a)
14 Ik heb die melodie nog nooit gehoord. (11b)
15 Ik sproei de tuin nat met de slang. (11c)
16 De juf kijkt het kind streng aan. (9a)
17 De kleinste vinger is de pink. (9b)
18 Als je vraagt waarom, zegt het kleine kind steeds “daarom”. (10a)
19 Wie van de twee was het eerst aan de eindstreep? (10b)
20 Op het kantoor staan nieuwe computers. (10c)
21 Hans heeft een voorkeur voor roomijs. (10e)
22 Een meeuw is een witte vogel die graag vis eet. (12a)
23 Een vis heeft aan de zijkant een kieuw. (12b)
24 Een nicht is de dochter van je oom of tante. (13b)
25 Een paleis is een gebouw waar de koning of koningin woont. (14a)
26 Je mag de tekening blauw kleuren. (15b)
27 Ik draag rond iedere vinger een ring. (29a)
28 Een rijtuig is een wagen die getrokken wordt door een paard. (14b)
29 De oude man wandelt meestal met een stok. (15c)
30 Een vrouw steekt bij het zebrapad over. (15d)
31 Als je een besluit neemt, dan weet je wat je wilt. (30a)
32 Ricky kreeg een compliment vanwege zijn goede gedrag. (30b)
33 Er zit een grote snee in mijn vinger (42a)
34 Als je verkouden bent, krijg je wel eens een drankje van de dokter. (43a)
35 De hond zit vast aan een riempje. (43b)
36 Op het muurtje zit een vlieg. (43c)
37 Vroeger vocht men met een zwaard. (44a)
38 Een ander woord voor jas is mantel. (45a)
39 In de tuin staan veel planten in bloei. (45b)
40 Een vlo is een klein diertje. (46a)
41 Een vijand is een persoon die je haat. (44a)
42 Een meter is honderd centimeter lang. (46b)
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43 Je mag de platen in het boek kleuren. (46c)
44 Mijn vader rekent af aan de kassa. (47a)
45 Het schip meert af in de haven. (46b)
46 In een flat heb je veel trappen. (47b)
47 Mijn broertje laat de vlieger weer op in de lucht. (48a)
48 In de etalage liggen diverse hoeden. (48b)
49 Aan elke hand heb je vijf vingers. (49a)
50 Je mag de antwoorden op de sommen in je schrift schrijven. (8b)
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  1 De fietser wacht bij het rode verkeerslicht. (6a)
  2 In de zomer is er veel scheepvaart op dit meer. (8a)
  3 De kinderen in de gymzaal maken veel lawaai. (11a)
  4 Een zeldzame munt kan erg kostbaar zijn. (10a)
  5 Na lezing van het boek zet ik het terug in de boekenkast. (9a)
  6 In het midden van een ei zit de dooier. (11b)
  7 Midden door ons dorp loopt een spoorweg. (10c)
  8 Een plant heeft een stengel. (9a)
  9 Berend hangt zijn broek aan de hanger in de kleerkast. (10b)
10 Door de botsing zit er een slag in het wiel van mijn fiets. (9a)
11 Mijn moeder hangt een slinger op als ik jarig ben. (7a)
12 In de folder wordt een nieuw spel aangeprezen. (6a)
13 Uit de schoorsteen komt rook. (8a)
14 Kun jij het woord zestien in je schrift schrijven? (7b)
15 Het gras werd vroeger opgeslagen in een hooiberg. (11b)
16 Zie je de afdruk van die voetstap? (6b)
17 Alle kinderen lopen naar de uitgang van de bioscoop. (9a)
18 Wie van de twee is eerder aan de finish? (10b)
19 Het kind haalt haar zakdoek uit haar broek. (7b)
20 De kinderen geven elkaar een hand. (10a)
21 De politie is op zoek naar de oorzaak van het ongeluk. (10c)
22 Ik kam mijn haren voor de spiegel. (7a)
23 Esma speelt met haar vriendin in de speeltuin. (6b)
24 Wij varen met de roeiboot naar de andere kant van de rivier. (11c)
25 In de fles zit zuurstof. (10d)
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  1 In de winter stoken wij de kachel met hout. (13a)
  2 Een seizoen duurt drie maanden. (14a)
  3 Er staat een afbeelding bij het verhaal in het taalboek. (9a)
  4 Je mag de rekentaak van gisteren afmaken. (29a)
  5 Tot mijn grote verdriet is onze hond overleden. (30c)
  6 De klank a is een klinker. (9b)
  7 Een belofte is iets wat je afspreekt en moet nakomen. (30a)
  8 Voor een operatie moet je nuchter zijn. (13b)
  9 De geboorte van een kind is een blijde gebeurtenis. (30b)
10 Een dichter is iemand die gedichten schrijft. (13b)
11 Je mag het verslag op de computer maken. (30c)
12 De kinderen maken een tekening bij hun verhaal. (9a)
13 Nikki kijkt stiekem door een gaatje in de heg. (29a)
14 Op mijn kamer hangt behang met blauwe strepen. (30a)
15 Uit de schuur komt het geluid van een kat. (30b)
16 Je moet de eerste opdracht voor de pauze afhebben. (13b)
17 Op het eiland broedt een zwaan op vier eieren. (14a)
18 Tamara kijkt met veel plezier naar de film. (29a)
19 Het vervoer van de goederen vindt met een vrachtwagen plaats. (30c)
20 Mijn vriendin woont op de negende verdieping van de flat. (9a)
21 Een geheim is iets wat je niet tegen iedereen vertelt. (14a)
22 Ik ga elke ochtend om acht uur naar school. (13b)
23 Vandaag is de duizendste bezoeker van het museum gehuldigd. (30a)
24 In het gras zit een sprinkhaan. (9b)
25 Alle kinderen kijken met veel aandacht naar het optreden van de clown. (13b)
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  1 Heb je het verhaal over de olifanten in het tijdschrift gelezen? (14b)
  2 Leanne vertelt een raadsel tegen Dina. (44a)
  3 Iris heeft na de val pijn aan haar schouder. (15c)
  4 Als je in een dorp woont, woon je landelijk. (34a)
  5 Ik neem een augurk uit de pot. (15a)
  6 Als iemand is overleden, ben je in de rouw. (15d)
  7 Op het verjaardagsfeest zijn alle kinderen aanwezig. (33a)
  8 Op het grasveld zie je de dauw. (15b)
  9 De auto’s staan in een lange file. (16a)
10 We trekken op een kameel door de woestijn. (14b)
11 De kinderen hebben de hele afstand gelopen. (44a)
12 Floor heeft vandaag slordig gewerkt. (33a)
13 Oscar neemt een kroket uit de automaat. (15a)
14 Door de val is mijn been pijnlijk. (34a)
15 Je moet tijdig vertrekken om op tijd op school te zijn. (14b)
16 Wat is de titel van het boek dat je hebt gelezen? (16a)
17 Het regent momenteel hevig. (33a)
18 Mijn vogel is van ouderdom gestorven. (15c)
19 Als je in de spiegel kijkt, zie je je eigen spiegelbeeld. (44a)
20 Onze juffrouw heeft vandaag een vrije dag. (15d)
21 Het kind vertelt eerlijk dat hij ruzie heeft gemaakt. (34a)
22 Op de basisschool krijg je acht jaar onderwijs. (14b)
23 Over een minuut begint de uitzending op de televisie. (16a)
24 Door de regen is het erg vochtig in de schuur. (33a)
25 Het water is niet heet maar lauw. (15b)
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  1 Weet jij wat de hoogte van die berg is? (32a)
  2 Een aap eet graag een banaan. (46d)
  3 Je mag uit die onderwerpen kiezen voor je werkstuk. (45b)
  4 Een kleine stang noemen we een stangetje. (43e)
  5 Mijn broer zit op judo. (46a)
  6 We hebben al een tijdje op de jongens gewacht. (43a)
  7 Schepen worden op een werf gerepareerd. (46c)
  8 De pauze ’s morgens duurt een kwartier. (45a)
  9 De stoel wordt op het tafeltje gezet. (43c)
10 Ik eet ’s morgens altijd een boterham. (46b)
11 De auto staat verkeerd geparkeerd. (44a)
12 Het glas valt kapot op de grond. (46d)
13 Aan mijn pink heb ik een ringetje. (43e)
14 In het poppenhuis is één kamertje om in te slapen. (43c)
15 De dikte van de boom is meer dan een meter. (32a)
16 Alle kinderen lezen hun verhalen voor. (46c)
17 Tussen de tegels groeit onkruid. (44a)
18 We fietsen in hoog tempo naar het zwembad. (46a)
19 Het lichtje wordt aangeknipt. (43a)
20 Elke inwoner van achttien jaar en ouder mag stemmen. (46b)
21 De agenten houden de verdachte aan. (45b)
22 De gids vertelt ons over de geschiedenis van het kasteel. (44a)
23 Amsterdam en Rotterdam zijn grote steden. (46c)
24 Het paadje is glad door de regen. (43a)
25 Pas op dat je niet over de drempel valt. (45a)
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  1 Die som is een moeilijke opgave. (46b)
  2 In de wei lopen vier kalveren. (52a)
  3 De ouders van Jamie zijn naar het ziekenhuis. (49a)
  4 Je moet de volle fles nemen. (47c)
  5 Elke middag hebben wij een pauze van drie kwartier. (47a)
  6 Die boom is het hoogst. (51a)
  7 De arend grijpt de haas met zijn klauwen. (48b)
  8 Twee gezinnen gaan samen op vakantie. (47b)
  9 Elke hardloper loopt de afstand van tien kilometer. (59a)
10 Michael draait schroeven in het hout. (50a)
11 Wij wachten aan de overkant van de straat. (46b)
12 Weet jij hoeveel kiezen je in je mond hebt? (50b)
13 Wij fietsen snel tegen de heuvel op. (48a)
14 Wie van de twee kinderen is het dikst? (51a)
15 De schippers varen met hun schip naar de haven. (49a)
16 Er waait een frisse wind. (47c)
17 Elk kind ruimt de eigen rommel op. (47a)
18 In de koelkast ligt een tros druiven. (50a)
19 Onder het vliegtuig hangen drie bommen. (47b)
20 De Maas en de Waal zijn rivieren. (48b)
21 Op het grasveld en in de vijver zijn wel twintig ganzen. (50b)
22 Door een ongeluk is de autoweg tijdelijk afgesloten. (59a)
23 Jonge schapen noemen we lammeren. (52a)
24 Mijn grootmoeder leest nog elke dag de krant. (48a)
25 Je moet de modder van je schoenen vegen. (47a)
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  1 In de fabriek maakt men fietsen. (6a)
  2 Je moet eerst een vierkant tekenen. (6b)
  3 Een pen is onmisbaar als je moet schrijven. (10a)
  4 De som is zo moeilijk dat niemand die op kan lossen. (11c)
  5 Wie van de kinderen kiest voor dit voorstel? (10c)
  6 Het is vandaag maar somber weer. (7a)
  7 Een ooievaar is een vogel die je zelden ziet. (7b)
  8 De schilder heeft een nieuw schilderij gemaakt. (8a)
  9 Bij spelling moet je de woorden goed schrijven. (9a)
10 De bevolking van ons land bestaat uit meer dan zestien miljoen inwoners. (9a)
11 De winkelier zet een rek met kleding buiten. (9b)
12 Kaylee kijkt je altijd met een glimlach aan. (13a)
13 Heb je dat bericht in de krant al gelezen? (13b)
14 Als de bel gaat staan de kinderen meteen op om naar buiten te gaan. (29a)
15 Het gevecht duurde maar enkele tellen. (13b)
16 Er stroomt water door de leiding. (14a)
17 Wie van jullie heeft bezwaar tegen het voorstel? (30a)
18 In dat gebied leven zeldzame vogels. (30b)
19 Hoeveel kinderen heb je voor je verjaardag uitgenodigd? (30c)
20 Bijna iedereen schrijft een verslag op papier, terwijl Jamie achter de computer werkt. (14b)
21 In de auto is het dragen van een gordel verplicht. (15a)
22 Virginia stopt de kauwgom in haar zak. (15b)
23 In de voortuin staat een kabouter. (15c)
24 Alle kinderen lopen haastig naar de aula. (33a)
25 Het uitstellen van het besluit vind ik erg verstandig. (33a)
26 Het schuin oversteken van de weg is gevaarlijk. (34a)
27 Een piloot is iemand die een vliegtuig bestuurt. (16a)
28 De hoofdstad van Nederland is Amsterdam. (44a)
29 De kachel zorgt voor genoeg warmte in huis. (32a)
30 Op het feestje krijg je een traktatie. (43a)
31 Ik leg het lepeltje in de vaatwasser. (43c)
32 Ik spring met een sprongetje van de bank. (43e)
33 De gemeenteraad vergadert in het stadhuis. (44a)
34 Mijn moeder moet morgen voor een onderzoek naar het ziekenhuis. (45a)
35 Op het feest treden twee orkesten op. (45b)
36 We varen met een kano over de rivier. (46a)
37 Wij gaan met de trap naar beneden. (46b)
38 Enkele straten zijn opgebroken. (46c)
39 Bij het proefwerk zitten de kinderen apart. (46d)
40 In groep 5 krijgen we drie keer per jaar een rapport. (47a)
41 Op de slaapkamer staan twee bedden. (47b)
42 Geef je mij de smalle fles even aan? (47c)
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43 De zak van de stofzuiger zit helemaal vol. (48a)
44 Wij luisteren naar de geluiden in het bos. (48b)
45 In de kast liggen stapels boeken. (49a)
46 Op zee zie je soms hoge golven. (50a)
47 Als het regent moet je je laarzen aandoen. (50b)
48 Heb jij het meest of het minst? (51a)
49 Onder de boom liggen veel bladeren. (52a)
50 De hijskraan tilt de stenen van de vrachtwagen. (59a)
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