
thema 1 week 1

Zullen we Hasna een kaart 
sturen? Dan laten we zien 
hoe we haar inzet tot nu 
toe waarderen.

Heeft iedereen de notulen 
van vorige keer gekregen? 
Die heb ik rondgestuurd.

Geef maar aan mij. Ik 
moet nodig op vakantie.

Ik open de vergadering met een 
mededeling. Hasna zal voor 
onbepaalde tijd haar taken 
neerleggen aangezien ze voor 
haar zieke vader gaat zorgen.

Kunnen we geen pagina 
aanmaken op één van 
de sociale media?

Sociale media, wat een 
onzin. Volgens mij kunnen 
we nog beter een briefje in
de supermarkt ophangen.

Ik heb een belangrijke 
mededeling. Het geld dat 
we nog in kas hebben moet 
dit kalenderjaar 
worden opgemaakt.

a
a

s n
a

kbet

We moeten er iets voor de jongeren 
mee doen. Die hebben te weinig te 
doen in de wijk en gaan rondhangen, 
waardoor ze overlast bezorgen. 
Maar hoe bereiken we de jongeren?

Het is belangrijk om iedereen 
hierbij te betrekken. Ik zal een 
aantal mensen uit de wijk 
uitnodigen en daarbij ook een 
aantal jongeren vragen.

 Ik ben de voorzitter.
 Ik ben de penningmeester.
 Ik ben de secretaris.
 Ik breng leven in de brouwerij.
 Ik heb een visie op wat de wijk nodig heeft.
 Ik denk als een politicus: ik probeer de meningen bij elkaar te brengen.
 Ik zorg voor de sociale kant.
 Ik ben de mopperpot.
 Ik draag oplossingen aan.

s

Hieronder zie je het bestuur van de wijkraad.

Wie is wie?  Schrijf de letter van de persoon op 

voor de juiste zin en lees wat de jongeren willen.
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Woordspel

Berichten:

Onze poes is al 

twee dagen kwijt, 

ze is zwart met 

vier witte voetjes.

Mevrouw Van 

Haren is benoemd 

tot voorzitter van 

de wijkraad.
Mevrouw Van 
Haren is benoemd 
tot voorzitter van 
de partij.

Op de kruising 

botsten twee auto’s 

op elkaar. Niemand 

raakte gewond.

Door een ernstig 
ongeluk was de A2 
enkele uren 
afgesloten.

Mijn ouders 
gaan scheiden! Jan Smit en Lisa 

gaan scheiden.

Dit is mijn visie.

Dit is de visie 
van onze partij.

Begin bij START en volg de lijn.

In welk beroep kun je worden benoemd of ontheven? 

Schrijf alleen die letters op.

Wat lees je als je klaar bent?
START

voorzitter

koning

bakker

generaal

penningmeester

minister-president

u

p

burgemeesters

politieagentr

onderwijzerl

rechterl

o buschauffeure

i

t

ministerc
i

conducteura

gemeenteraadslidi
huisartsl

EINDEi

Doo

Kies om de beurt een bericht. 

Bespreek via welke media dat het beste verspreid 

kan worden. Er kunnen meer media goed zijn.
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thema 1 week 2

Je beste vriendin wil uitgaan.
Ze drukt je op het hart haar
moeder te vertellen dat ze bij
jou slaapt. Wat doe je als 
haar moeder ineens belt en 
je vriendin wil spreken?

Je zegt:‘Die is hier niet.’

Je zegt: ‘Die staat net 
onder de douche.’

week 2

Je vriend mag alleen mee 
met een dagje uit indien zijn 
jongere zusje ook mee mag. 
Daar heb je eigenlijk geen zin 
in. Wat doe je?

Je zegt tegen zijn ouders dat je 
alleen je vriend mee wilt nemen.
    14

Je nodigt je vriend niet uit. 

Een nieuwe vriend vertelt 
dat zijn vader antropoloog is. 
Je vindt dat een raar beroep 
en zegt:

‘Joh, leuk voor je.’           e
‘Hij onderzoekt jouw 
vriendengroep toch niet, 
hoop ik.’

Je vriend(in) krijgt een 
lekke band op weg naar 
school. Wat doe je?

Je fietst door en zegt dat je zal 
zeggen dat hij/zij later komt. 
          ga naar 

Je gaat ook lopen en jullie 
komen samen te laat. 
            ga naar

Je zus pikt twee blikjes fris 
uit een winkel en geeft er één 
aan jou. Wat doe je?

Je drinkt het op. 

Je brengt het terug.  

Van je vader mag je de 
voetbalwedstrijd helemaal 
zien, als je maar niks tegen je 
moeder zegt. Die ziet de 
volgende dag echter dat je te 
weinig slaap hebt gehad.

Je zegt dat je stiekem in bed hebt 
liggen lezen.      

Je zegt dat je van je vader 
langer mocht opblijven.   

Je vader staat op het punt 
een broek te kopen. Hij is heel 
enthousiast, maar jij hebt je 
bedenkingen. Wat zeg je?

‘Ik vind de broek ook leuk, maar 
waarom kijken we niet even 
verder?’

‘Doe maar niet, die broek staat 
je voor geen meter.’  

Je vriend wil samen met jou 
een game spelen, maar jij 
vindt er niks aan.
Wat doe je?

Je zegt dat je het een 
dom spel vindt en doet niet 
mee. 
Je doet mee.

Je vriend wil voor de grap in 
de pauze iets uit het laatje 
van een klasgenoot pakken en 
vraagt jou op de uitkijk te gaan 
staan.

Je zegt dat je dat geen leuke 
grap vindt.    b

Je zegt: ‘Oké!’    a

Een grapje in jouw 
vriendengroep leidt tot ruzie. De 
leerkracht vraagt wat er aan de 
hand is. Je zegt: 

‘Niks hoor, het was een 
grapje.’  
Je zegt: ‘We kregen ruzie over 
niks.’  

Je vriend brengt je in de 
verleiding iets te kopen 
waardoor al je spaargeld op 
is. Wat vertel je je ouders?

‘Mijn vriend haalde me 
over.’

‘Het was mijn eigen 
schuld.’  

Je ouders hebben ruzie en 
je zit daar best mee. De 
leerkracht vraagt of er iets 
met je is. Wat zeg je?

Je zegt dat er ruzie is thuis.  

Je zegt dat je buikpijn hebt.  

22
Hoe loyaal of oprecht ben jij? 

Doe de test. Begin bij START.
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Woordspel

a  Je bent altijd loyaal aan je familie 

en vrienden, ook als je het eigenlijk 

niet met ze eens bent. Kom je wel 

genoeg voor jezelf op?

c  Je bent loyaal en 
oprecht. Je vrienden 
vinden je vast een heel 

goede vriend of vrien-
din.

b  Je bent bijna altijd loyaal. 

Vrienden moeten het wel 

erg bont maken wil jij er

 iets van zeggen.

d  Je bent oprecht en loyaal. 

Mensen weten wat ze aan je 

hebben.

Je bent heel hecht met je 
vriend(in), maar die pest een 
klasgenoot. Eigenlijk vind je die 
klasgenoot best aardig.

Je zegt tegen je vriend(in) 
dat hij/zij een pestkop is.  
Je negeert de gepeste 
klasgenoot.  

Het is aan met je 
vriend(in). Voor eeuwig? 
De tijd zal het leren. 
Dat wil voor jou zeggen:

Dat weet je pas later, 
maar je doet je best.  
Je hebt nog geen flauw 
idee. 

Je bent net op weg naar 
je vrienden als je bedenkt 
dat je je ouders had 
beloofd de hond uit te 
laten. Wat doe je?

Je draait om, 
beloofd is beloofd.  
Je stuurt je ouders een 
sms’je dat je het vergeten 
bent.  

e  Je bent niet op je mondje 

gevallen: meestal zeg je

oprecht wat je vindt.

f  Je zegt wat je denkt. 

Misschien kun je af en toe 

rekening houden met de 

gevoelens van anderen?

Kies om de beurt een plaatje van hierboven. 
Bespreek hoe je zou reageren.

Draai gauw om en lees de uitslag!

Wanneer reageer jij besluiteloos, wanneer gedecideerd?
Zet een b (besluiteloos) of een g (gedecideerd) bij de plaatjes.
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thema 1 week 3

Zoek de antwoorden in de afbeelding en vul de letters in. 

Wat lees je als je klaar bent?

Let op: je gebruikt niet alle letters.

p

i

i

l

l

s

e
f

k v

o
Mevrouwtje, 
kijkt u eens. 
U krijgt uw zin. 
Ik heb toch een 
kroketje voor 
u gehaald.

Het komt wel 
goed met je 
nek, liefje.

Ik vertrouw 
die vent niet.

a
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Woordspel

 1  Wie heeft een schop tegen zijn scheen gekregen?

 2  Wie laat al zijn charme los op de verpleegsters? 

 3  Wie heeft kramp in zijn nek?

 4  Wie is wantrouwend? 

 5  Welk kind maakt er het beste van? 

 6 Waar zie je een kuitbeen en een bovenbeen bij elkaar? 

 7 Wie vindt zichzelf afstotelijk en verschuilt zich daarom achter een krant?         

 8  Wie is hoofdzakelijk bezig met uitrusten ?

 9  Waar zie je een wreef en een pees bij elkaar?

 10 Welke verpleegster vindt de dokter een innemende man? 

 11 Wie van het personeel gaat door de knieën voor zijn patiënt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kijk naar de personen in het ziekenhuis. 

Kies wie je het meest innemend vindt. Kies ook wie je afstotelijk vindt. 

Vergelijk jullie antwoorden. Praat over wat iemand innemend maakt en 

wanneer je iemand afstotelijk vindt.

p

k

a

i

n

p
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thema 2 week 1week 1

Iedereen is bijna klaar voor de show. Waarmee is iedereen bezig?

Zoek de plaats waar je de werkwoorden afgebeeld ziet. 

Schrijf de letters op. Als je het goed doet, lees je hoe de show heet.
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Woordspel

Ik woon liever alleen.f Ik heb nooit kippen gewild.r

Eigenlijk woon ik 
liever in een flat.d

Eerst moeten we het 
grondig opknappen.e

Ik weet niet of ik de 
hond aardig vind.e

Ik heb een hekel 
aan grasmaaien.o

Ik kan niet zo goed 
tegen katten.s

Jammer dat 
het dak lekt.l

Helaas is er maar 
één dakraam.d

Jammer dat er geen 
schuur bij het huis is.i

Het is hartverscheurend 
dat er geen open haard is.

g

Ik vind er niks aan 
als er geen tuin is.k

Een van de kandidaten wil graag haar 

onderkomen delen met haar nieuwe vriend, 

maar hij heeft op het laatste moment een 

paar bedenkingen. 

Met andere woorden: hij verzint smoezen.erzint smerziere woorden: hij ve

Lees om de beurt een bedenking voor en kijk goed naar de tekening. 

Is het onredelijk? Streep die letter door. Nu is de ander aan de beurt. 

Met de letters die overblijven, kun je een nieuw woord maken. 

Degene die het snelst het woord ziet, heeft gewonnen.

l
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thema 2 week 2ma 2 week 2

Volg het pad van de vriendschap van Remi en Jael. 

Begin bij START en kies het juiste antwoord. 

Omcirkel de goede letter. 

Aanvankelijk denkt Remi dat Jael 
hem pest. Hij is bang dat …

e  iedereen hem voor vol aanziet. 
0  niemand hem voor vol aanziet. 
a niemand hem aan kan zien.a

Jael is beledigd en gaat Remi 
een tijdje uit de weg. Hij …

s maakt ruzie.
t ontwijkt hem.
e ontziet hem.

Remi is blijven zitten. Hij voelt zich 
groter dan zijn nieuwe klasgenoten en 
negeert ze, ook al doen ze aardig. Remi ...

r probeert hierdoor vriendschap te sluiten. 
b  verzet zich hierdoor tegen vriendschap.   
z  verlangt hierdoor naar vriendschap.

Langzamerhand gaan ze toch 
steeds meer met elkaar om. 
Dat gebeurt …

l  abrupt. 
r  indien.
m gaandeweg.

Jael gaat bij anderen staan, maar 
Remi zoekt hem steeds op. Remi …

e verzet zich tegen de situatie.  e
ij berust in de situatie.   ij
r   ontwijkt de situatie.

Remi kan heel goed … en 
vraagt Jael een keertje mee.

f voetballen
g handballen
h hockeyenh

Dat Jael bang is voor de bal …

r waardeert het spel.
u bemoeilijkt het spel.
a vergemakkelijkt het spel.a

START

Remi krijgt op zijn kop, omdat 
hij niet oplet. ‘Ik snap dat je je 
verveelt, ik begrijp die sommen 
ook allang,’ zegt Jael. 
Jael probeert Remi …

l op te knappen.  l
a op te stoken.  
o op te beuren. 2

1

3

4 8

7

5

6

Remi zegt dat …

s Jael zijn best doet. 
k Jael op moet hoepelen.  
t Jael er niks van kan.

9
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Woordspel

Jael bedoelt …

d Je moet ophouden met plagen. 
e Je moet op je knieën gaan.
w Je moet iedereen voor vol aanzien.  w

14

Dit is een nieuwe zienswijze voor Remi.

s Dit wist Remi allang. s
t Remi ziet Jael voor het eerst. t
e Daar had Remi nog nooit aan gedacht. 

15

Remi lacht niemand meer uit om 
wat ze niet kunnen. Hij is …

r tot schande gemaakt. 
n door schade en schande wijs geworden.
i helemaal van de wijs gebracht. i

16

u Remi biedt zijn excuses aan. u
i Remi maakt een grapje. i
k Remi speelt een spel met Jael. k

13

Snel duwt hij Jael naar het raam 
in het hok van de gymleraar.
Remi doet zich voor als …

o redder.
l pestkop.
a dwaas. a

12

Hij bedenkt een list om 
Jael te spreken te krijgen.

n Dat is een slimme actie. 
l Dat is een domme actie. 
j Dat is een mislukte actie. j

10

k Remi slaat door.
b Remi zaait paniek.
m Remi oogst kritiek. 

Kijk naar wat Remi bij kaartje 11 doet. 
Vinden jullie dat een handige actie? 
Bedenk iets anders wat Remi kan doen 
om zijn doel te bereiken. Schrijf de 
beste tip in de tekstballon bij Remi.

b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1512 14 16

Vul hier je letters in. Als je het goed doet, 
lees je wat Remi en Jael allebei graag doen.

11
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thema 2 week 3

Thom wikt en weegt tot hij 
de ideale oplossing heeft.

Marc zit barstensvol 
vooroordelen.

Fatima leeft 
vanuit haar hart.

Imme koopt 
kleren waar ze 
een blij gevoel 
van krijgt.

De voetballer kust voor de wedstrijd zijn 
dierbare kettinkje. Dat brengt geluk.

thema 2

Begin bij START en volg de lijn. In de vakjes lees of zie je situaties.

Hoort de situatie bij intuïtief of bij rationeel?

Vul de letter op de juiste regel in.

Margreet voelt altijd de 
stemming van anderen 
aan. Ze is heel fijnzinnig.

intuïtief 

rationeel

Uiteraard gaat Sheila 
niet over één nacht ijs.

Michael heeft zijn 
hoofd er altijd bij.

e

l

e

Bram kiest impulsief.

v

n

Samir kiest op basis 
van kansberekening.

Julia koopt 
alleen wat ze 
nodig heeft.

START EINDE

Marc beslist of hij iemand 
sympathiek vindt op 
basis van zijn gedrag.

kn

n

e

e

d
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Woordspel

 1  Toen het uitverkoop was, was Henk er als de kippen bij.

 2  Het was alweer vroeg laat.

 3  Mama prijst mijn zusje altijd de hemel in.

 4  De cursus lassen voor beginners is afgelast.

 5  Toen mijn beste vriend me in de steek liet, stond ik er alleen voor.

 6   Bij de afslankclub zijn drie deelnemers aangekomen, 

   maar er zijn er ook drie afgevallen.

 7  Vanmorgen bracht de buurman boodschappen mee voor ons. 

   Hij heeft echt een hart van goud.

 8  Papa heeft slechte zin. Zijn gezicht staat op onweer.

 9  Ik erger me groen en geel aan het slechte handschrift.

10  De oude brandweerman maakt een uitgebluste indruk.

In de plaat zie je vier keer dezelfde tegenstelling. 

Om welke tegenstelling gaat het? Kruis aan. 

Kies uit:

slopen – opknappen
zich verzetten tegen – berusten

koesteren – verafschuwen
besluiteloos – gedecideerd

Kies een zin, vertel aan je buur wat de uitdrukking betekent of wat de woordspeling is. 

Is de uitleg goed, dan krijg je een punt. Schrijf die in het rondje. Wissel dan van beurt. 

Ga door tot alle zinnen op zijn. Degene met de meeste punten heeft gewonnen.

rationeel – intuïtief
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thema 3thema 3 week 1ema 3 week 1

Het schip moet langs de rotsen waarop de 
sirenen (mooie vrouwen) zitten te zingen. 
Het schip vaart langs de rotsen waarop de 
sirenen zitten. Zij zingen zo mooi dat je 
erdoor in de war raakt en je schip op de 
rotsen te pletter laat varen. Odysseus laat 
zich aan de mast vastbinden, zodat hij 
geen gekke dingen doet. Zijn man-
schappen hebben hun oren dichtgemaakt 
met was, zodat ze niets horen. 

Odysseus bedenkt de beslissende 
list. Hij laat een groot houten paard 
bouwen. In het binnenste zitten 
soldaten verscholen. De Trojanen 
halen het paard de poorten binnen. 
’s Nachts kruipen de soldaten eruit 
en veroveren de stad.

We beginnen bij de overblijfselen van 
Troje. Die liggen aan de westkust 
van Turkije.

Odysseus vertrekt met een schip vol 
dappere helden uit Troje. De oorlog is 
voorbij en ze kunnen eindelijk naar huis.

In Troje vechten de Grieken een 
lange oorlog uit. 

Odysseus en zijn mannen komen weer 
op krachten in het huis van Kirke. 
Maar ze wil hem niet laten gaan, dus 
hij blijft er langer dan hij wil. Als je dit 
mooie eiland ziet, krijg je een impressie 
van Odysseus’ verblijf daar.

Odysseus krijgt een zak met winden 
cadeau. Nu kan hij veilig naar huis. 
Maar zijn mannen zijn nieuwsgierig en 
laten vlak voor de kust van het 
thuisland de winden los. Hun schip 
wordt weer ver van huis geblazen.

Route 1 Route 2 Route 3

Deze doorgang is zo smal dat je langs 
de ene kust of de andere moet varen. 
Odysseus kiest voor de weg langs de 
Skylla, een monster met zes koppen. 
Het monster verslindt zes van zijn 
mannen. Hun bloed verontreinigt de zee.

Op het eiland Lotos eten enkele mannen 
Lotosvruchten. Daardoor vergeten ze 
helemaal dat ze naar huis willen.

Dit is de kust van Lotos. Als je de 
Lotosvruchten eet, vergeet je dat je 
naar huis wilt.

Odysseus was een Griekse held die in de oorlog tegen Troje vocht. 

Daarna wilde hij snel terug naar zijn vrouw en zoon, maar die reis duurde jaren. 

Doe deze legendarische reis na. Kies na elkaar route 1, route 2 en route 3. 

Schrijf de letters die je tegenkomt bij de juiste pijl. 

Als je het goed doet, ontdek je wat voor soort reis je hebt gemaakt.
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Route 1 Route 2 Route 3
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Woordspel

In de grotten op dit eiland zijn 
verschrikkelijke taferelen te zien: 
een cycloop eet elke avond twee van 
Odysseus’ vrienden op. Ten slotte steekt 
Odysseus de cycloop het oog uit en 
ontsnapt met de rest.
Odysseus en zijn mannen worden 
opgesloten in de grot van een cycloop. 
Als die zijn rammen naar buiten laat, 
gaan de mannen eronder hangen. 
Zo ziet de cycloop niet dat ze ontsnappen. 
Daarna lacht Odysseus de cycloop uit, 
die verslagen afdruipt.

Uiteindelijk komt Odysseus weer 
thuis bij zijn vrouw.
Het eindpunt is Ithaka, het land waar 
Odysseus koning is. Zijn paleis zit vol 
mannen die met de koningin willen 
trouwen en koning willen worden, maar 
Odysseus’ vrouw is hem twintig jaar lang 
trouw gebleven en heeft ze allen afgewezen.

Odysseus spoelt bijna dood aan op dit 
eiland. Hier woont de zeenimf Kalypso. 
Ze wordt verliefd op hem en houdt hem 
vele jaren bij zich voor ze hem laat 
gaan op een vlot.
Odysseus wordt gered door Kalypso, 
maar als hij een vlot van haar krijgt om 
naar huis te gaan, vergaat ook dit vlot.

Odysseus spoelt als schipbreukeling 
aan op het eiland van Kalypso. 

Op weg naar huis lijdt Odysseus 
nog eens schipbreuk. Hij wordt 
gevonden door een prinses die hem 
als bezienswaardigheid meeneemt 
naar haar ouders.

Odysseus spoelt aan. Als hij uitdruipt 
op het strand, vindt prinses Nausikaa 
hem. Ze nodigt hem uit in het paleis, 
waar hij alles over zijn avonturen 
vertelt. Haar vader geeft hem een 
nieuw schip om mee naar huis te gaan.

Op dit eiland lopen prachtige runderen 
rond. De mannen van Odysseus moeten 
van de runderen afblijven, maar ze hebben 
de verkeerde mentaliteit: stiekem slachten 
ze de dieren en eten ze op. Uit wraak zorgt 
de eigenaar ervoor dat ze daarna 
schipbreuk lijden.
De mannen vinden een veilige plek op dit 
eiland. Maar ze hebben honger en 
slachten de runderen die niet van hen zijn. 
Als straf lijden ze later schipbreuk in 
de woeste golven.

1

2

3

Als Odysseus eindelijk thuiskomt, 
herkent eerst niemand hem. Alleen 
zijn oude varkenshouder geeft hem 
eten en drinken, hoewel hij het 
zelf niet breed heeft.
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v
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thema 3

De poes hijgt benauwd. 
‘Je mag me niet ontglippen,’ 
roept Harm. Hij bedoelt …

week 2

In de bocht naar het dorp ziet ze 
bijna een fiets over het hoofd.
Wat hakkelt ze tegen de fietser?

overschatten.onderschatten.
‘Sorry!’ ‘Ik … zag u … niet … .’

je mag niet 
ontsnappen.

je mag niet 
doodgaan.

Als ze het verhaal hoort, zegt de 
filmmaker: ‘Prachtig, deze 
aflevering gaat exclusief over jullie!’
Dat wil zeggen …

hun geval 
komt er niet 
in voor.

alleen hun 
geval komt 
er in voor.

Fiona manoeuvreert de auto van 
het erf af. Daarvoor moet ze …

Fiona ziet dit op...

goed sturen.

Fiona woont op een boerderij. Ze rijdt vaak op een tractor. 

Maar kan ze ook in een auto rijden als het nodig is? 

Ze mag niet zomaar de auto van haar ouders lenen. 

Help haar door steeds het goede antwoord te kiezen. Begin bij START. 

Lees eerst de tekstwolk. Als je het goed doet, kom je bij het EINDE.

speelfilm.

flink remmen.

flink gas geven.

de weg.

Een filmploeg volgt de dierenarts bij 
zijn werk. Hij komt in een …

remem

documentaire.
reclamespot.

hun geval 
komt er 
in voor.

het dashboard.
haar horloge.

START
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EINDE

Fiona’s moeder is er niet, maar de auto 
wel. Fiona twijfelt even, maar roept dan: 
‘Stap maar in, Harm.’ Fiona …

Lees om de beurt een situatie voor. In welke situatie is er 

sprake van onderschatting, in welke van overschatting?

Praat erover tot jullie het eens zijn en hak de knoop door.

breekt 
het ijs.

hakt de 
knoop door.

knoopt het 
in haar oren.

Fiona ...

onderschat 
zich niet.

overschat 
zich niet.

Er zit ook een wesp in de auto. 
Fiona moet die …

negeren.
vangen.

doodslaan.

Eerst moet Fiona de auto starten. 
Dat moet met …

het pookje.de contactsleutel.

Fiona voelt zich …

besluiteloos. verlegen.

Gaandeweg durft Fiona wat harder 
te rijden. Ze krijgt …

snel minder 
angst.

langzaam 
minder angst.

schuldig.

Ronja is boos, omdat ze na een jaar vioolles nog niet mag optreden in de schouwburg.

Steven is enorm lenig, maar hij durft niet in een boom te klimmen.

Rilana is topscoorster. Zij geeft zich niet op voor het basketbaltoernooi, 

want ze vindt zichzelf niet goed genoeg.

Naïma weet niet hoe de oven werkt, maar ze gaat toch koekjes bakken.

Jamie hoeft geen brommerles te hebben; hij vindt dat hij vaak genoeg heeft 

gezien hoe het moet.

51



thema 3 week 3week 3

STA
RT

De reis gaat 

beginnen.

 Nodig:
 een dobbelsteen 

 (een potlood met 1 t/m 6 

 op de kanten kan ook)

 een pion 

 (gummetje of pennendop)

19
89

De B
erl

ijn
se

 

muu
r w

or
dt 

afg
eb

ro
ke

n.

1961 

De Berlijnse muur 

wordt gebouwd. 

Tot de afbraak 

moet je 28 jaar 

overbruggen. 

Ga naar 1989.

1945
Nederland 

tekent de vrede 
met Duitsland.

1933
Hitler 

komt in 
Duitsland 

aan
 de macht. 

-3
00

0-
0

de
 ti

jd
 v

an
 

ja
ge

rs
 e

n 
bo

er
en

-2500

Je overnacht sam
en 

m
et het vee in een 

prim
itief hutje. Je 

m
ag pas verder als je 

3 of 4 gooit.

1645
De tijd vliegt voorbij. 

Ga naar 1933.0
De Romeinen komen! 

Verstop je in Friesland 

in 754.

-800Luister naar een 
verhaal van de 

Griekse dichter 
Homerus. Sla een 

beurt over.

1602 

Een VOC-schip 

raakt uit koers. Zeil 

naar 1492 en 

ontmoet Columbus.

1609 – 1621

In de Tachtigjarige 

Oorlog was er 

slechts gedurende 

een tijdspanne van 

twaalf jaar vrede. Sla 

een beurt over.

159
4

Wille
m Bare

ntsz
 tre

kt 

ero
puit o

m de n
oordelij

ke 

doorgan
g naar

 In
dië t

e 

vin
den

. Je
 m

oet 
met 

hem
 

over
winter

en
. P

as 
als

 je 

een
 6 gooit, 

mag je 
ver

der.

Deze tijdreis maak je met je buur. Prik met je ogen dicht in de 

cirkel hieronder. De tijd die je prikt, is je eindbestemming. 

Maak je reis. Begin op START. Gooi de dobbelsteen. Voer de 

opdracht uit van het vak waar je op komt. Wie het eerst op het 

vak van bestemming terechtkomt, heeft gewonnen.

NU

De reis gaat 

langzaam van 

start. J
e mag pas 

verder als je een 

1 of een 6 gooit.
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180
0-1

90
0

de tijd
 va

n burgers 

en sto
om-

machines

-3
00

0-
0 

de
 ti

jd
 v

an

 ja
ge

rs
 e

n

 b
oe

re
n

500-1000 
de tijd van 

monniken en 
ridders

1500-1600
de tijd van 

ontdekkers en 

hervormers

1900-1950
de tijd van de

 tw
ee w

ereld-
oorlogen

1918
Na de Eerste Wereldoorlog 

waren de 
mensen 

euforisch. Dans naar 1492.

1933
Hitler 

komt in 
Duitsland 

aan
 de macht. 

1645
De tijd vliegt voorbij. 

Ga naar 1933.

1900-1950de tijd van de twee wereld-oorlogen 1900
Je mag naar 

school! Je mag 

pas verder als je 

je favoriete vak 

noemt.

1500-16
00

de tijd van 

ontdekkers 

en hervormers

345

De tijd
 verstrijk

t. 

Gooi nog maar 

een keer.

1915Je zit in een 
loopgraaf. Sla twee beurten over.

1863

De slavernij 

wordt afgeschaft. 

Gooi nog m
aar 

een keer.

1705
De Amsterdamse 

regenten hadden een 
comfortabel leven. 

Geniet mee en ga vier 
plaatsen verder.

1150
Bij de poort van een ommuurde stad worden je spullen in beslag genomen. Je moet terug naar 1900 om te leren 

waarom.

950Je helpt de 

kloosterlingen bij het 

ontrafelen van een 

geheim. Dat duurt 

twee beurten.

1000
Veel mensen dachten 

dat de wereld zou 

vergaan. Ze maken je 

zo bang dat je terugreist 

naar NU om te kijken of 

alles er nog is.

754
De Friezen ver-

moorden Bonifatius.

50
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000
 

de tijd
 va

n 

monniken en 

rid
ders

18
39

In
 N

ed
erl

an
d r

ijd
t 

de
 ee

rst
e s
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om

-

tre
in.

 R
eis

 lu
xu

eu
s 

na
ar 

75
4.

630

Je 
wint b

ij 

een
 to

ern
ooi 

en
 gaat

 naar
 

1813 
voor n

og 

een
 sla

g.

1813 
De slag bij 

Waterloo. Sla een 

beurt over om 

Napoleon te 

verslaan.

159
4

Wille
m Bare

ntsz
 tre

kt 

ero
puit o

m de n
oordelij

ke 

doorgan
g naar

 In
dië t

e 

vin
den

. Je
 m

oet 
met 

hem
 

over
winter

en
. P

as 
als

 je 

een
 6 gooit, 

mag je 
ver

der.

1492
Columbus geloofde 

dat de aarde rond 

was. Hij wilde die 

gedachtegang

bewijzen door om 

de wereld te varen.

1800-1900

de tijd van 

burgers en 

stoommachines

Deze tijdreis maak je met je buur. Prik met je ogen dicht in de 

cirkel hieronder. De tijd die je prikt, is je eindbestemming. 

Maak je reis. Begin op START. Gooi de dobbelsteen. Voer de 

opdracht uit van het vak waar je op komt. Wie het eerst op het 

vak van bestemming terechtkomt, heeft gewonnen.
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Roy wil auditie doen bij ‘Dance if you can’.

Hij komt het gebouw binnen en weet niet waar hij naartoe moet. 

Kijk steeds waar Roy moet zijn en verzamel de stukjes woord.

Let op: je gebruikt niet alle stukjes woord.

nwewa

renon

Waar is Roy? Schrijf de goede letters achter de zin.

1 Roy moet zich eerst opgeven. Waar doet hij dat? 
2 Waar constateert Roy dat zijn medekandidaten er al zijn? 
3 Als de kandidaten auditie doen, worden ze gekeurd door een 
 commissie. Waar is dat? 
4 Wie in deze ruimte is allerminst onder de indruk van de kandidaat? 
5 Roy mag door, maar hij moet eerst naar de balie om een bevestiging 
 te halen. Waar moet hij dat doen? 
6 Roy doet een streetdance-act. Waar kan Roy een outfit kiezen? 
7 Waar wordt door twee kandidaten ruziegemaakt over een maillot? 
8 Meestal draait Roy zijn hand niet om voor een showtje, 
 maar nu voelt hij zijn hart bonzen. Waar is Roy nu?

9 Waar draait alles om een vlekkeloze choreografie van twee minuten? 

j h ee b

kvan

tlefejeheb

Wachtkamer

62

Woordspel

Kijk naar de personen in de wachtkamer. Kies er 
één persoon uit. Omschrijf wat voor type het is. 
Kan je buur raden wie je bedoelt?

Vul hieronder de stukjes woord in en je leest wat de jury van Roy vond.

derde

nwerk

jevoete

j h ee b

nstra

indru
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Kies het goede antwoord en doe wat er staat. 

Wat zie je als je klaar bent?

genie. haar eerste op-
treden had.

verguisd werd.actrice.

vedette. er niets van 
terecht bracht.

vindt dat 
ze slank is.

van nature 
slank is.

bidt dat ze 
slank wordt.

Ze is gezegend met een slank 
lijf. Dat wil zeggen dat ze …

Drie jaar geleden maakte ze 
haar debuut. Dat betekent dat 
ze drie jaar geleden …

Dive is de ster van de show. 
Ze is een …

kleur alle vakjes 
met een 1 rood

kleur alle vakjes 
met een 1 groen
kleur alle vakjes 
met een 1 blauw

2 = geel

2 = rood

2 = blauw

3 = rood

3 = geel

3 = groen

verguisd.

vermaard.

vergezocht.

De kunsten kosten Dive weinig 
moeite, want ze heeft 
genoeg souplesse. 
Dat betekent …

Haar dubbele salto staat op 
de affiches. Die is …

Dive maakt furore met haar 
sprongen. 
Dat betekent dat ze …

5 = geel

5 = rood

5 = groen 6 = rood

6 = geel

6 = blauw

het liefst 
gemalen.

het liefst de 
hele dag door.

liever helemaal 
niet meer.

er bekend 
om is.

er op haar kop 
voor kreeg.

het publiek 
uitlacht.

Dive heeft een reputatie als 
lachebekje. 
Dat betekent dat ze …

De trainer gebruikt haring.
Daar lust Dive wel pap van. 
Ze heeft het …

Toch moet ze alles stap voor 
stap aanleren. Ze …

8 = geel

8 = rood

8 = groen

9 = blauw

9 = geel

9 = groen

er lawaai 
mee maakt.
er succes 
mee heeft.
er vorderingen 
mee maakt.

4 = geel

4 = groen

4 = blauw

verwerft 
nieuwe kennis.

doet alles 
vanzelf.

verwerpt 
nieuwe kennis.

7 = geel

7 = groen

7 = blauw

dat ze lang haar adem 
kan inhouden.

dat ze lenig is.

dat ze mooi is.
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9
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8
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5

5
3

7

5

3
5
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3

9
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De een (A) kiest voor adoreren, de ander (B) voor verguizen.
A streept alle uitspraken weg die met adoreren te maken hebben.
B streept alle uitspraken weg die met verguizen te maken hebben.
Welke uitspraken hebben jullie geen van beiden weggestreept?
Wat zijn dat voor uitspraken? Praat er samen over.

Hoe passen de puzzelstukjes in de puzzel?
Teken de vormen in de rechthoek. 
Zet de letters op de goede plaats.
Lees de zin van linksboven naar rechtsonder.

n

v ÿ n k

n u

t

n

ij ijz
g

ij

n

n

k

k

t

u
v

n

e
n

nn s

h
w

t

t

a

a

a

a
u s

a p v
u

e

n

n

n

pz
l l

Alles wat ze doet, is geweldig.Ze heeft een paar mooie liedjes gemaakt.

Mijn hele kamer hangt vol posters van hen.

Ik word al misselijk als ik hem zie.

Volgens mij was het begin vals.

Als zij in een film speelt, kijk ik altijd.

Als hij in een film speelt, kijk ik beslist niet.

Dit is niet om aan te horen.

Die muziek vervuilt mijn radio.

Ik zou zo met haar trouwen.
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5 kilo 

6 kil
o 

7 kilo 

Het warrige woud
De prins raakt verzeild in een donker 
bos. Via welke weg komt hij er veilig uit? 
Schrijf de letters op die je tegenkomt.

Welke woorden kan de 
prins invullen? Kies uit: 

Het zware zwaard
Het paard van de prins kan 115 kilo dragen. De bagage in de 
zadeltassen weegt 35 kilo. Fabian, met zijn harnas en zwaard, 
zorgt voor een toename van 125 kilo. Als Fabian zijn harnas en 
zwaard thuislaat, zorgt dat voor een afname van 52 kilo. 
Als Fabian alleen zijn zwaard meeneemt, kan het paard hem 
precies dragen. Welk zwaard neemt hij mee?

De nimf en het spiegelbeeld
Op deze steen zit een 
onweerstaanbare vrouw. Wat moet 
de prins doen om verder te komen?

duiven  p
stormen  a 

rozen  k
zeeën  r 
schoonheid  o
wolken  s

schepen  b
vriendschap  i
liefde  e
mijn paard  ij
jou  n
mij  f

ek 3

Prins Fabian wil de prinses bevrijden die in een toren 

gevangenzit. Maar onderweg komt hij van alles tegen.

Begin bij START.START

verwelken, vergaan, maar mijn

        voor        , blijft altijd bestaan.

Het liefdeslied
In het kasteel van de oude held krijgt de prins tips 
om de prinses te versieren als hij er is. De oude 
held geeft hem het sjabloon van een lied.

lek par
sor

jeo

uli

api

i

e

p
y

f
k

n
s

r

d

l

o
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Dat komt, omdat hij haar intens/onweerstaanbaar vindt.
Prins Fabian wil tot elke prijs/voor geen goud de prinses bevrijden.

Maar zijn liefde wordt niet beantwoord. Fabian is behoorlijk van slag. 

Hij draait er zijn hand niet voor om./Zijn maag draait ervan om.

Uiteindelijk verwerft/verschaft Fabian zich toegang tot de toren van de prinses.

Halverwege wil hij bijna opgeven. Maar de liefde voor de prinses is zo 

intens/onweerstaanbaar dat hij volhoudt.

Door de zware beproevingen is er een toename/afname van het 

gewicht van de prins.

d dd ininsesess bb

Praat over de stellingen. 
Welke uitdrukking klopt? Worden jullie het eens?

Ik wil de prinses inclusief 
haar ochtendhumeur en 
exclusief haar koninkrijk. 

Wil je de prinses 
inclusief haar nare 
stiefmoeder, inclusief 
haar koninkrijk en inclusief 
haar ochtendhumeur?

Ik wil de prinses exclusief 
haar ochtendhumeur en 
inclusief haar koninkrijk.

De vreemde veerman
De prins komt aan bij een rivier. Hij kan de 
toren zien liggen en smacht ernaar de prinses 
te bevrijden. Maar de veerman wil hem alleen 
overzetten als hij het goede antwoord geeft op 
zijn vraag. Kies het antwoord waaruit blijkt dat 
de prins intens naar de prinses verlangt:

Ik wil de prinses inclusief 
haar stiefmoeder en 
koninkrijk, maar exclusief 
haar ochtendhumeur.

Vul alle letters die 
de prins tegenkwam 
hier in. Dan lees je 
het antwoord van 
de prinses.

Bijna bij het doel
Als de prins bij de toren komt, doet 
de bel het niet. Hoe moet hij zich 
toegang verschaffen? Volg de lijn 
naar het juiste middel en verzamel 
onderweg de letters.

val

inpa

albe

opge

zet

zit

,
V
d
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