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Meer informatie?

Contact

Onze medewerkers van de afdeling Voorlichting staan 

u graag te woord over Kleuterplein.  

U kunt ze bereiken via tel.: (073) 628 87 22 en e-mail: 

voorlichting.bao@malmberg.nl.

Website

Op www.kleuterplein.nl vindt u informatie, 

referentiescholen, antwoorden op veelgestelde vragen 

en nog veel meer.
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Aan de slag met woordenschat

Deze handleiding woordenschat is een aanvulling op 
paragraaf 3.3 Woordenschat in de Algemene handleiding 
(blz. 18 en 19). In deze handleiding leest u hoe u voor, 
tijdens en na de activiteiten van Kleuterplein gericht 
aandacht besteedt aan woordenschat.

Beginsituatie

Voordat u aan de slag gaat met woordenschat bij kleuters, is 
het van belang om de beginsituatie goed in kaart te brengen. 
Wat weet u over de kinderen in uw groep? Zijn er kinderen 
met een beperkte woordenschat? Welke kinderen hebben 
extra aandacht nodig op dit gebied? Afhankelijk van de 
beginsituatie kiest u uw aanpak en kiest u welke activiteiten 
u gaat aanbieden aan welke kinderen. 

Met Kleuterplein heeft u voor woordenschat de volgende keuze:
• basisaanpak
• uitgebreide aanpak

In dit katern vindt u per onderdeel telkens een beschrijving van 
de basisaanpak met daarna de beschrijving van de 
mogelijkheden voor uitbreiding. De uitgebreide aanpak bestaat 
uit het vaker inzetten van een grote of kleine kring met behulp 
van het digibord. Op basis van de onderwijsbehoeften bepaalt u 
voor welke kinderen u de uitgebreide aanpak inzet.

Woordenschatdidactiek

Bij de woordenschataanpak van Kleuterplein gaan we uit van de 
Viertakt (Van den Nulft en Verhallen, 2002). Nieuwe woorden 
worden bij deze aanpak aangeleerd in vier stappen:
1 Een nieuw woord wordt aangeboden in een betekenisvolle 

context (voorbewerken).
2 De betekenis van het woord wordt duidelijk gemaakt 

(semantiseren).
3 Het woord komt terug in diverse activiteiten, waardoor de 

kinderen de betekenis van het woord in verschillende 
contexten leren herkennen en het woord ook zelf gaan 
gebruiken (consolideren).

4 Controleren of het woord inderdaad geleerd is.

In deze handleiding laten we zien hoe deze fasen terugkomen in 
de activiteiten van Kleuterplein.

Stap 1 Voorbewerken  

Woordselectie

Achter in elke themahandleiding van Kleuterplein vindt u een 
woordenlijst met alle doelwoorden van het thema. Dit is een 
selectie van negentig woorden die in het hele thema aan bod 

komen en die u de kinderen actief gaat aanleren. Alle woorden 
zijn betekenisvol voor kleuters; ze passen bij de themacontext.

De doelwoorden zijn geselecteerd met behulp van de BAK-lijst 
(Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters, groep 1 en 2).  
In deze lijst staan de woorden die kleuters moeten kennen als  
ze naar groep 3 gaan. Het aanbod bestaat uit hoog- en laag 
frequente woorden die passen bij het thema of de activiteiten. 
De doelwoorden zijn een goede mix van zelfstandige 
naamwoorden, functiewoorden en werkwoorden.

Het gaat globaal om de volgende verdeling van woorden per 
thema:
• tien woorden uit het themaprentenboek
• twintig woorden uit het taalverhaal met Raai
• twintig woorden uit het rekenverhaal met Raai
• twintig woorden die passen bij een grote-kringactiviteit taal 

en/of de bijbehorende zoekplaat op het digibord
• twintig woorden die passen bij een grote-kringactiviteit 

rekenen en/of de bijbehorende zoekplaat op het digibord

Stap 2 Semantiseren: hoe doe je dat? 

Semantiseren (uitleggen) van nieuwe woorden doet u op de 
volgende manieren, met gebruikmaking van de drie 
zogenaamde ‘uitjes’:

1 uitleggen:  
Een korte omschrijving geven, bijvoorbeeld van ‘haast’: Dat is 
als je weinig tijd hebt en wilt opschieten, als je haast hebt dan 
doe je alles vlug, je zegt dan bijvoorbeeld ‘ik heb haast, want 
ik wil op tijd op school zijn’.

2 uitbeelden:  
Door middel van afbeeldingen of bewegingen laten zien, 
bijvoorbeeld ‘rollen’: Laat een bal rollen door de klas. Of 
‘schaatsen’: Doe alsof u door de klas schaatst.

3 uitbreiden:  
De betekenis van een woord uitbreiden door het woord in 
verschillende zinnen of contexten te gebruiken, bijvoorbeeld 
‘kraken’: Het ijs kan kraken als je erop loopt. Maar een 
snoeppapiertje kan ook kraken als je het snoepje openmaakt. 
Een houten vloer kraakt soms als je erop loopt.

Let op: tijdens het semantiseren is de inbreng van de kleuters 
gering. U bent als leerkracht vooral zelf actief. U stelt geen 
vragen aan de kleuters, maar legt het woord actief zelf uit, 
beeldt uit en doet voor. U voert als het ware een klein 
toneelstukje op om de betekenis te verduidelijken.

Tip: De woordenlijsten per thema zijn ook digitaal 
beschikbaar via de servicesite Mijn Malmberg bij Kleuterplein.
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Stap 3 Consolideren 

Actieve houding

Een effectieve woordenschataanpak vraagt een actieve houding 
van u als leerkracht. Woordenschatonderwijs stopt niet na een 
woordenschatactiviteit, het gaat de hele dag door. Het is van 
belang dat u voortdurend alert bent op de kansen die er zijn om 
woorden te gebruiken en te verduidelijken in de klas. Daarbij is 
het belangrijk dat de themawoorden zichtbaar zijn in de klas, 
zodat u er altijd naar kunt verwijzen.

Dit doet u op de volgende manieren:
• Hang de behandelde woordvelden zichtbaar (op ooghoogte) 

voor de kinderen op een plek in de klas (de woordmuur of 
thematafel). Gebruik hiervoor de printbladen die u vindt via 
de leerkrachtportal van de software (knop printbladen).

• Verwijs naar een woord op een woordveld op de woordmuur 
als daar gelegenheid voor is. Dat kan tijdens alle activiteiten 
(dus ook tijdens het fruit eten, buitenspelen, enzovoort).

• Herhaal de geleerde woorden zo vaak mogelijk: geef het 
goede voorbeeld en gebruik een woord in verschillende 
zinsverbanden en contexten.

• Zorg dat de woordvelden (en ‘kleurplaten bij de 
woordvelden’) voor de kinderen beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld in de themahoek of leesschrijfhoek als ‘boekje’.

Woordvelden

De doelwoorden worden in Kleuterplein zo veel mogelijk in 
onderlinge samenhang aangeboden, zodat kinderen ze kunnen 
koppelen aan elkaar en aan bekende woorden. De visuele 
weergave daarvan, met afbeeldingen, noemen we een 
woordveld of woordstructuur.

Bij Kleuterplein gebruiken we de volgende woordstructuren:
• woordspin 

In een woordspin staat het kernwoord in het midden. 
Daaromheen staan de bijbehorende woorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• woordparachute 
Bovenaan de parachute staat de categorienaam. Daaronder 
hangen woorden die tot deze categorie behoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• woordtrap 
In een woordtrap worden de woorden gerangschikt op 
volgorde, bijvoorbeeld naar grootte, frequentie of graad. 
 
 
 
 
 

• woordkast 
In een woordkast staan bovenaan twee, vaak tegengestelde, 
woorden. 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4 Controleren

Het controleren gebeurt gaandeweg het proces meerdere 
malen. Hierdoor kan worden bepaald of er nog verdere uitleg 
of herhaling nodig is. 
Dit kan onder andere met de woordspelletjes van Kleuterplein. 

Tip: Gebruik een broekhanger om de uitgeprinte 
woordvelden te bundelen in een ‘woordenboek’ voor in de 
thema- of leesschrijfhoek.

Woordenschat in Kleuterplein
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BASIS

In week 1 van elk thema leest u het prentenboek voor tijdens 
een grote kring. Die eerste keer leest u het boek interactief voor 
en verduidelijkt u tijdens het voorlezen kort de moeilijke 
woorden waarvan u verwacht dat ze onbekend zijn voor de 
meeste kinderen.

In de bijlage bij dit katern vindt u per thema de doelwoorden 
uit het prentenboek met een korte omschrijving. Deze 
omschrijvingen kunt u desgewenst letterlijk oplezen tijdens het 
voorlezen om een woord kort uit te leggen. De woorden uit het 
prentenboek zijn vaak zogenaamde ‘labelwoorden’; dat wil 
zeggen dat voor de meeste kinderen een korte omschrijving, 
uitleg of aanwijzen volstaat. Bijvoorbeeld: Het trottoir is een 
ander woord voor de stoep.

Het is belangrijk dat u de woorden goed uitlegt, maar dat dit 
niet ten koste gaat van het tempo van het verhaal. Zeker de 
eerste keer dat u het boek voorleest, moet de nadruk liggen op 
het goed begrijpen van het verhaal. Het prentenboek komt 
tijdens het thema nog een aantal maal aan bod.

UITBREIDING

Extra grote kring prentenboek

Als u een taalzwakke populatie heeft, en de onderwijsbehoeften 
daarmee hoog zijn, raden we u aan om het prentenboek nog 
enkele keren voor te lezen tijdens een extra grote kring, maar nu 
met extra aandacht voor woordenschat. Dat wil zeggen dat u de 
doelwoorden die voor de meeste kinderen onbekend zijn nu 
actief gaat verduidelijken.

Bij deze extra grote kring, kunt u ervoor kiezen om het digitale 
prentenboek op het digibord te gebruiken. U zet het digibord 
dan regelmatig stil om onbekende woorden te semantiseren.

Na afloop gebruikt u het bijpassende woordspelletje in het 
digibord om de begrippen nogmaals uit te leggen (te 
semantiseren) en te consolideren (in te oefenen) en te 
controleren; klik op de audioknop linksonder voor een korte 
uitleg (hint) per woord.

Woordspelletje bij het prentenboek thema Nieuw schooljaar

Extra kleine kring prentenboek

Heeft u een kleine groep taalzwakke kinderen? Doe dan een 
extra kleine kring voorafgaand aan het prentenboek in week 1. 
Blader alvast met de kinderen door het prentenboek en 
semantiseer een aantal woorden. Speel vervolgens het 
woordspelletje bij het prentenboek in het digibord. Dit is 
preteaching: u geeft de kinderen vooraf extra instructie zodat ze 
bij het voorlezen de woorden kunnen herhalen en inoefenen. 
Preteaching is een manier om ervoor te zorgen dat de klassikale 
voorleesactiviteit voor de kinderen extra effectief is.

Tip: U kunt kinderen ook individueel herhaald naar het 
prentenboek laten luisteren via het digibord, bijvoorbeeld 
tijdens zelfstandig werken. Als u een koptelefoon 
beschikbaar heeft, kan dit ongestoord plaatsvinden. Het 
herhaald luisteren is goed voor het consolideren van 
woorden.

Woorden uit het prentenboek
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Woorden uit het taal- en rekenverhaal

BASIS

In het taal- en rekenverhaal met Raai (themahandleiding) vindt 
u blauw gedrukte doelwoorden. Een aantal van deze 
doelwoorden staat ook als woordveld in de kantlijn. Deze 
woordvelden vindt u terug op het digibord en als printblad. 
Tijdens het voorlezen van het taal- en rekenverhaal legt u kort 
een aantal doelwoorden uit. In de bijlage vindt u per thema de 
doelwoorden met een korte omschrijving die u desgewenst 
letterlijk kunt voorlezen. Let erop dat de vaart in het verhaal 
blijft. 

UITBREIDING

Extra grote kring bij taal- of rekenverhaal

Wanneer de kinderen moeite hebben met woorden uit het taal- 
of rekenverhaal kunt deze verder semantiseren (uitleggen) in 
een extra grote kring met behulp van het digibord.

U gaat in deze extra grote kring als volgt te werk:
• Vooraf: print de kleurplaten en de woordvelden uit. 

(Zie de printbladen in het digibord.)
• Laat de kleurplaat op het digibord zien en luister gezamenlijk 

naar het verhaaltje (audioknop). In dit verhaaltje worden de 
woorden al kort uitgelegd. Wijs samen met de kinderen de 
juiste plaatjes aan bij de audio.

Printblad bij het taalverhaal thema Lente

• Bekijk daarna het eerste woord in het woordveld. Benoem 
ook het figuur (parachute, woordspin, kast, trap).

Printblad woordveld voorjaarsbloemen thema Lente

• Semantiseer nu zelf nogmaals het eerste woord met behulp 
van de drie ‘uitjes’ (zie ook ‘Semantiseren: hoe doe je dat?’).

• Bespreek vervolgens het volgende woord in het woordveld, 
enzovoort.

• Leg de kleurplaat in de themahoek om eventueel te laten 
inkleuren tijdens zelfstandig werken en hang het woordveld 
op een zichtbare plek (op de woordmuur) of bij de 
themahoek.

• Herhaal (consolideer) bovenstaande voor alle relevante 
woordvelden.

• Sluit af met een spelletje om de woorden al een keer te 
consolideren en uiteindelijk te controleren..

Tip: Alle woordvelden en woordkaartjes zijn in kleur 
beschikbaar als printblad. Zie: digibord onder de knop 
‘Handleidingen en printbladen’ en Mijn Malmberg

Tip: Vraag kinderen om spullen mee te nemen van thuis 
die passen bij de woordvelden. Deze voorwerpen krijgen 
een plek in de themahoek of op de thematafel. Zo gaan de 
woorden nog meer leven voor de kinderen en raken ze 
extra betrokken.

Kleuterplein • Woordenschat • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
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Woorden uit het taal- en rekenverhaal

Extra kleine kring bij taal- of rekenverhaal

Bovenstaande activiteit kunt u ook voorafgaand aan het taal- of 
rekenverhaal aanbieden in een kleine kring aan een groepje 
taalzwakke kinderen als preteaching: u zorgt ervoor dat deze 
kinderen met voldoende woordkennis meedoen aan de 
activiteit met het taal- of rekenverhaal.

Let op: extra woorden in woordvelden

Aan de woordvelden bij het taal- en rekenverhaal in het 
digibord zijn incidenteel extra woorden toegevoegd die 
heel mooi passen bij de doelwoorden van het thema. Deze 
woorden zijn facultatief en aanvullend op de negentig 
woorden van de themawoordenlijst. Deze extra woorden 
staan cursief weergegeven. U kunt ze naar eigen wens en 
inzicht aanbieden.
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Woorden uit de grote kring taal en rekenen

BASIS

Bij elk thema zijn er twee grote kringen voor taal en/of rekenen 
met woordvelden in de kantlijn. Tijdens deze grote kring legt u 
deze woorden kort uit. De woordvelden vindt u ook op het 
digibord en als printblad.

Printblad bij zoekplaat thema Dierentuin

UITBREIDING

Bij deze kringen is een passende zoekplaat gemaakt op het 
digibord waarop de doelwoorden bij de kring staan afgebeeld, 
aangevuld met andere doelwoorden van het thema.

Extra grote kring

Wanneer u tijdens de grote kringen taal of rekenen merkt dat 
kinderen moeite hebben met de woorden, legt u deze nog een 
keer uit in een extra grote kring met behulp van het digibord. 
Het semantiseren van de woorden doet u op dezelfde manier als 
hierboven beschreven bij het taal- en rekenverhaal: u laat het 
woordveld zien op het digibord en semantiseert met behulp van 
de ‘uitjes’. U kunt bij deze woorden ook de bijbehorende audio 
afspelen (door op de afbeelding te klikken), zodat het 
semantiseren niet te veel tijd kost. Daarnaast zijn bij sommige 
woorden extra foto’s afgebeeld, zodat het begrip extra 
verduidelijkt wordt.

Vervolgens laat u de zoekplaat zien. Deze gebruikt u voor het 
consolideren en controleren van de aangeboden woorden. 
Introduceer kort de zoekplaat: wat zien we hier, wat gebeurt er 
op de plaat, welke woorden die je net geleerd hebt herken je?

Zoekplaat ‘In het bos’ thema Dierentuin 

Vervolgens oefent u de woorden op een speelse manier. Dat kan 
met beurten. Maar nog beter is het om alle kinderen actief te 
betrekken met een spelletje, zoals:
• Spel 1 

U noemt een woord en wijst een afbeelding aan. Past het 
woord bij de afbeelding? Kinderen die denken dat het klopt, 
steken hun duim omhoog. De andere kinderen houden hun 
duim omlaag. Wie had het goed?

• Spel 2 
Alle kinderen gaan staan. U noemt een woord en de kinderen 
zoeken (individueel of in tweetallen) het woord op de 
zoekplaat. U geeft kort bedenktijd en laat daarna het 
antwoord zien. Wie had het woord gevonden? Die mag 
blijven staan. De rest gaat zitten. Wie blijft het langste staan?

• Spel 3 
U wijst een afbeelding aan en de kinderen bedenken 
(individueel of in tweetallen) welk woord daarbij hoort. Klik 
op het plaatje. Klopt het? Wie had het goed?

Na de zoekplaat vindt u op het digibord een woordspelletje dat 
u kunt gebruiken om de geleerde woorden extra te herhalen en 
te consolideren (inoefenen). Het is meteen een moment om te 
controleren of de geleerde woorden begrepen zijn.

Let op: de aanvullende woorden op de zoekplaat zijn 
hoogfrequente woorden, en zijn vooral geschikt voor 
taalzwakke kinderen.

Kleuterplein • Woordenschat • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
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Woorden uit de grote kring taal en rekenen

Woordspelletje bij zoekplaat: consolidatie en controle van de 
doelwoorden

Extra kleine kring

U kunt de woorden ook voorafgaand aan de grote kring 
semantiseren tijdens een kleine kring met een groepje 
taalzwakke kinderen. Als u dit vooraf doet, is dit preteaching:  
u zorgt ervoor dat kinderen met voldoende woordkennis 
meedoen aan de aansluitende grote kring. U gaat op dezelfde 
manier te werk als hierboven beschreven bij ‘extra grote kring’.

Tip: Bij het woordspelletje kunt u de betrokkenheid van de 
kinderen vergroten door een competitie te houden (in 
teams of individueel). Deel daarvoor gekleurde kaartjes uit 
die overeenkomen met de antwoorden: paars en oranje. 
De kinderen gaan staan en geven antwoord door een 
kaartje omhoog te houden. Wie het antwoord goed had 
blijft staan, de rest gaat zitten. Ook de kinderen die zitten 
denken nog actief mee en steken hun kaartjes in de lucht 
om de staande kinderen te helpen. Welk kind of team blijft 
het langst in de race?
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Oefensoftware woordenschat

Zelfstandig werken met de oefensoftware 

Nadat u de woorden heeft uitgelegd aan de kinderen met:
• het prentenboek
• de taal- rekenverhalen
• de grote kring taal en rekenen
• het digibord
kunt u het consolideren en controleren van de aangeboden 
woorden ook laten plaatsvinden met behulp van de 
oefensoftware van Kleuterplein. Zo oefenen de kinderen de 
woorden nog eens extra naast het rijke aanbod in de klas waar 
ze de nieuwe woorden in de thema-activiteiten steeds horen 
terugkomen. U laat de kinderen zelfstandig werken met de 
woordenschatoefeningen per thema.

Er zijn oefeningen die horen bij de woorden uit het 
prentenboek, het taal- en rekenverhaal en de zoekplaten. In de 
oefensoftware komen dezelfde illustraties terug, zodat deze 
herkenbaar zijn voor de kleuters. Zie ook de Handleiding 
oefensoftware Kleuterplein (via het digibord of Mijn Malmberg).

Let erop dat u, zeker voor de taalzwakke kinderen, de woorden 
altijd eerst semantiseert met behulp van het digibord, voordat 
ze met de oefensoftware aan de slag gaan.

In de Malmberg Resultaten Monitor kunt u zien wat de 
resultaten zijn van de kinderen die met de oefensoftware 
gewerkt hebben. Merkt u dat een onderdeel van woordenschat 
slecht gemaakt wordt door de kinderen? Dan herhaalt u 
eventueel het desbetreffende onderdeel met de hiervoor 
beschreven extra grote of kleine kringen en het digibord.

Tip: U kunt via de knop ‘Toegang leerlingen’ de toegang tot 
de woordenschatoefeningen regelen.

Kleuterplein • Woordenschat • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
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Bijlage: Omschrijving woorden

In deze bijlage vindt u per thema een korte omschrijving van de 
doelwoorden bij de activiteiten met het prentenboek, het 
taalverhaal en het rekenverhaal. U kunt de omschrijving tijdens 
het voorlezen gebruiken om eventuele lastige begrippen kort te 
verduidelijken. 

1 Nieuw schooljaar

1a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

het verfbord 3 (illustratie) Een bord met papier waarop je kunt verven. (aanwijzen)

het verfbord 3 (illustratie) Een bord met papier waarop je kunt verven. (aanwijzen)

de verf 3 (illustratie) Met verf kun je schilderen. (aanwijzen)

bouwen 6 (tekst en illustratie) Iets maken van losse stenen of blokken. (aanwijzen)

verven 7 (illustratie) Verf op iets smeren waardoor het een kleur krijgt. (aanwijzen)

puzzelen 7 (illustratie) Stukjes aan elkaar passen zodat je één plaatje krijgt. (voordoen en aanwijzen)

de puzzel 13 (tekst en illustratie) Stukjes die je aan elkaar past zodat je één plaatje krijgt. (aanwijzen)

de verkleedkist 14 (illustratie) Een bak met kleren om je te verkleden. (aanwijzen)

de ridder 15 (tekst en illustratie 
blz. 14)

Een man met een schild, helm en zwaard die op een paard vocht voor 
bijvoorbeeld een koning. (aanwijzen)

de piraat 15 (tekst en illustratie 
blz. 14)

Een zeerover die op zee schepen aanvalt om ze te beroven. (aanwijzen)

de prinses 15 (tekst en illustratie) De dochter van een koning of een koningin. (aanwijzen)

1b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

het (lees)boek
Meer bladzijdes met gedrukte letters die aan elkaar vastzitten, met een omslag eromheen. (Wordt 
uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de letter
Een tekentje dat je opschrijft, zoals een a, een k of een z. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie 
handleiding blz. 10.)

opsteken (vinger) Je arm en wijsvinger omhoogsteken. (voordoen)

om beurten Eerst de één, dan de ander. (aanwijzen)

het antwoord Wat je zegt tegen iemand die jou een vraag heeft gesteld.

de titel De naam van een boek op de voorkant. (aanwijzen)

het alfabet
Alle letters van een taal in volgorde. (Wordt uitgelegd in de inleiding van de les, zie handleiding  
blz. 10.)

het woord
Een groepje letters die samen iets betekenen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)
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Bijlage: Omschrijving woorden

het gedicht Korte zinnen die mooi klinken of rijmen.

schrijven
Woorden op papier zetten met een pen of potlood. (Wordt voorgedaan in de kern van de les, zie 
handleiding blz. 10.)

het schrift 
Een dun boekje met lege bladzijdes waarin je dingen opschrijft. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 10.)

de regel Meer woorden die op één lijn staan. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de lijn Een streep op papier. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

uitleggen Iets duidelijk vertellen zodat een ander het snapt. Ik leg jullie nu het woord uit.

doorwerken Snel en goed blijven werken zonder te stoppen.

opzeggen Iets uit je hoofd hardop zeggen. (voordoen)

doorgeven Iets wat je van iemand krijgt aan een ander geven. 

ophouden Stoppen, niet meer doorgaan. (voordoen)

voorzeggen Een antwoord fluisteren aan iemand die het zelf niet weet.

nazeggen Wat een ander al heeft gezegd nog een keer zeggen. (voordoen)

1c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

rekenen Sommen maken met getallen. 

de getallenlijn Een lijn met getallen. (aanwijzen)

fantastisch Erg goed of mooi. 

erbij doen Er meer van maken. (laten zien)

eraf halen Er minder van maken. (laten zien)

zenuwachtig
Angstig gevoel omdat je bang bent dat iets verkeerd zal gaan. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 22.)

de slappe lach Als je niet kunt stoppen met lachen. 

elf Een getal. (Wijs 11 aan op een getallenlijn en/of wijs elf blokjes aan.)

twaalf Een getal. (Wijs 12 aan op een getallenlijn en/of wijs twaalf blokjes aan.)

dertien Een getal. (Wijs 13 aan op een getallenlijn en/of wijs dertien blokjes aan.)

veertien Een getal. (Wijs 14 aan op een getallenlijn en/of wijs veertien blokjes aan.)

vijftien Een getal. (Wijs 15 aan op een getallenlijn en/of wijs vijftien blokjes aan.)

nul Minder dan één, geen. 

trots
Het gevoel dat je hebt als je iets goed kunt, of als je iets moois hebt. (Komt aan bod in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 22.) 

sip
Een beetje verdrietig, teleurgesteld. (voordoen) (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 22.)

opletten Goed kijken en luisteren. 
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Bijlage: Omschrijving woorden

onthouden Niet vergeten. 

de lol Plezier, pret. 

zich opwinden Je ergens boos over maken. 

verbaasd
Het gevoel dat je hebt als er iets gebeurt wat je nooit had verwacht. (voordoen) (Komt aan bod in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

2  Herfst

2a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de helm 3 (tekst en illustratie) Een harde kap om je hoofd te beschermen. (aanwijzen)

het harnas 3 (tekst en illustratie) Een pak van metaal om het lijf te beschermen. (aanwijzen)

het zwaard 4 (illustratie) Een wapen om mee te steken en te slaan. (aanwijzen)

de robot 6 (illustratie) Een machine die een beetje op een mens lijkt. (aanwijzen)

de laptop 7 (illustratie) Een kleine computer die je overal mee naartoe kunt nemen. (aanwijzen)

het hobbelpaard 7 (illustratie)
Speelgoed in de vorm van een paard waarop je naar voren en achteren 
kunt schommelen. (aanwijzen)

de barones 10 (tekst en illustratie) Een vrouw uit een rijke en deftige familie. (aanwijzen)

de krant 10 (tekst en illustratie) Een blad met nieuws. (aanwijzen)

dammen 13 (tekst en illustratie)
Een spel met witte en zwarte schijven dat je speelt op een bord met  
vierkantjes. 

ravotten
15 (tekst en illustratie 
blz. 17)

Stoeien. 

2b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

bewolkt Als de lucht vol met wolken is. 

de mist Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 10. 

op pad Erop uit. 

plukken Van een plant, struik of boom afhalen. 

rapen Oppakken van de grond. 

verzamelen Op één plaats bij elkaar brengen. 

klagen Zeggen dat je ergens niet tevreden over bent. 

luid Hard. 

de gil Een schreeuw. (voordoen)
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Bijlage: Omschrijving woorden

de struik Een grote plant die buiten groeit. Er zitten takken aan vanaf de grond. 

onderzoeken Proberen te weten te komen. 

uitglijden Vallen door een gladde grond. 

doodmoe Heel erg moe. 

de echo Een geluid dat je nog een paar keer hoort omdat het terugkaatst. (voordoen)

de verte Een heel eind van jou vandaan, ver weg. 

de tocht Een reis. 

de modder Vieze, natte grond. 

september In deze maand begint het najaar en zie je de eerste paddenstoelen. 

oktober Deze maand hoort bij het najaar, de blaadjes vallen van de bomen. In oktober is het dierendag. 

november De laatste maand van het najaar, de bomen zijn dan kaal. 

sputteren Zeggen dat je iets niet wilt. 

2c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

het aanrecht Een werkblad in de keuken, met een spoelbak en een kraan. (aanwijzen)

de fruitschaal Een schaal om fruit op te leggen. 

de volgorde De manier waarop dingen na elkaar komen. 

beide Allebei, alle twee. 

doormidden In twee stukken. (Wordt voorgedaan in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de helft Het halve deel van iets. (Wordt voorgedaan in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

het kwart Het vierde deel van iets. (Wordt voorgedaan in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

het bestek Lepels, vorken en messen. (aanwijzen)

het aantal Hoeveel er van iets is. 

knagen Stukjes uit iets bijten. 

knabbelen Ergens steeds kleine hapjes uit nemen. 

de gram Een gram is heel weinig, een klein lepeltje suiker weegt ongeveer een gram. 

het pond Drie appels wegen ongeveer een pond. 

de kilo Zes appels wegen ongeveer een kilo. 

hoop (veel) Heel veel. 

wegen Bepalen hoe zwaar iets is. 

de weegschaal Een toestel om dingen mee te wegen. (aanwijzen)

weinig Niet veel. 

de rest Wat er overblijft. 
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Bijlage: Omschrijving woorden

3  December

3a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

de kachel 6 (illustratie)
Een apparaat dat warmte geeft. Je kunt er een kamer mee verwarmen. 
(aanwijzen)

het trapje 7 (illustratie)
Een kleine trap. Je kunt erover naar boven of naar beneden lopen.  
(aan wijzen)

de emmer 7 (illustratie)
Een bak met een hengsel eraan. Je doet er bijvoorbeeld water in.  
(aan wijzen)

de mand 7 (illustratie)
Een bak om iets in mee te nemen of te bewaren. Het kan van riet zijn, 
maar ook van plastic. (aanwijzen)

de teil 8 (illustratie)
Een bak van plastic of zink (een soort metaal) die je gebruikt om dingen in 
te wassen. (aanwijzen)

de ladder 9 (illustratie)
Een soort trap die je ergens tegenaan moet zetten. Hij bestaat uit twee 
balken met plankjes ertussen. (aanwijzen)

het hoefijzer 16 (illustratie)
Een gebogen stuk ijzer dat wordt vastgemaakt onder de hoeven van 
paarden. (aanwijzen)

de open haard 17 (tekst en illustratie)
Een plek in huis waar je vuur kunt maken om je huis te verwarmen.  
(aanwijzen)

de regenton 18 (illustratie) Een ton om regenwater in op te vangen. (aanwijzen)

de olielamp 21 (illustratie) Een lamp die brandt op olie. (aanwijzen)

3b Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 12)

Woord Uitleg labelwoord

het verschil Als twee dingen anders zijn. 

gelijk Hetzelfde. (laten zien)

vergelijken Bekijken hoeveel dingen op elkaar lijken of hoeveel ze verschillen. 

de onderkant Het deel van iets dat onderaan hoort of onderaan is. (laten zien)

de bovenkant Het deel van iets dat boven hoort of boven is. (laten zien)

de zijkant De delen van iets die niet aan de bovenkant of aan de onderkant zitten. (laten zien)

smal Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12.

smaller Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12. 

smalst(e) Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12. 

breed Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12. 

breder Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12 

breedst(e) Uitleg in de kern van de les, zie handleiding blz. 12. 
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Bijlage: Omschrijving woorden

uitmaken (belang) Verschil maken, wel of niet belangrijk zijn. 

daaromheen Erom. 

uitzoeken Kiezen uit verschillende dingen. (voordoen)

passen De goede maat hebben. 

de kier Een smalle spleet. (aanwijzen)

rondom Eromheen. 

3c Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 26)

Woord Uitleg labelwoord

vallen (van de avond) Als het ’s avonds donker begint te worden. 

versieren Iets mooi maken zodat het er feestelijk uitziet. 

de kerstboom Een boom met naalden die met Kerstmis wordt versierd en verlicht. 

de slinger Lange en gekleurde versiering die je kunt ophangen. 

lichtblauw Een lichte kleur blauw. (aanwijzen)

de kerstbal Een bal van plastic of dun glas voor in de kerstboom. 

de lampjes Lichtjes voor in de kerstboom. 

donkerblauw Een donkere kleur blauw. (aanwijzen)

glanzend Zo glad dat het blinkt, glimmend. (aanwijzen)

schemeren Als het buiten van licht donker wordt, of van donker licht. 

licht
Als het niet donker is. Bijvoorbeeld overdag als buiten de zon schijnt of als er een lamp aan is.  
(aan wijzen)

donker Als er geen licht is. Bijvoorbeeld in de nacht, of als de lamp uit is. 

aanzetten Op een knop drukken zodat iets gaat werken, bijvoorbeeld bij een radio. (voordoen)

stralend Glimmend, blinkend. 

dof Als iets niet glanst. (aanwijzen)

uitdoen Op een knop drukken zodat iets niet meer werkt. Bijvoorbeeld bij een radio. (voordoen)

de schemering De tijd dat het buiten nog net niet licht is, of nog net niet donker. 

de verbazing Als je iets heel gek vindt, omdat je het niet had verwacht. (voordoen)

met grote ogen Erg verbaasd. (laten zien)

uitroepen Met een bepaald gevoel roepen, bijvoorbeeld met verbazing. (voordoen)
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Bijlage: Omschrijving woorden

4  Winter

4a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

uitglijden (gleed uit)
4, 10, 18 (tekst en illus-
tratie blz. 3)

Vallen omdat je geen grip meer hebt op de grond. (aanwijzen en  
voordoen)

bibberen 4-5 (illustratie) Beven omdat je het erg koud hebt, je lijf trilt dan. (aanwijzen en voordoen)

buitelen 9 (illustratie) Springen en over de kop rollen. (aanwijzen)

neerkomen 10 (illustratie) Vanuit de lucht op de grond terechtkomen. (aanwijzen)

ondersteboven 14 (illustratie) Met de onderkant boven. (aanwijzen en laten zien)

vrolijk 16 (illustratie) Blij. (aanwijzen en voordoen)

raken 19 (illustratie) Tegen iets of iemand aankomen. (aanwijzen en voordoen)

verbaasd 20 (illustratie)
Als je iets vreemd vindt omdat je het niet had verwacht. (aanwijzen en 
voordoen)

pret 20 (illustratie) Plezier, lol. (aanwijzen en voordoen)

samen 23 (illustratie) Niet alleen, maar met andere mensen. (aanwijzen)

4b  Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

ritselen
Een zacht geluid maken. Het klinkt bijvoorbeeld als lopen door herfstbladeren. (Wordt voorgedaan in 
de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

kraken
Een geluid maken dat klinkt als ‘krak krak’. Bijvoorbeeld als je op een tak staat. (Wordt voorgedaan in 
de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

klappertanden Zo erg beven van de kou dat je tanden vanzelf zachtjes tegen elkaar tikken. (voordoen)

ijskoud Heel erg koud. 

bibberen Beven, trillen, bijvoorbeeld van de kou. (voordoen)

de deken Een grote lap van een warme stof waaronder je kunt slapen. 

beven Bibberen, trillen, bijvoorbeeld van de kou. (voordoen)

brommen
Een zwaar en diep geluid maken. Honden brommen bijvoorbeeld als ze boos zijn. (Wordt voorgedaan 
in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

staren Een poos naar één punt kijken, zonder iets te zien. (voordoen)

de paniek Plotselinge grote schrik. (voordoen)

ontsnappen Stiekem wegvluchten. 

op zijn gemak Heel rustig, heel langzaam. (voordoen)

de haard Een apparaat waarmee je het huis verwarmt. Je kunt er een vuurtje in stoken. 

bezorgd Ongerust. Als je bezorgd bent, ben je bang dat er iets vervelends met iemand gebeurt. 
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Bijlage: Omschrijving woorden

verjagen Zorgen dat iets naar een andere plaats gaat. 

de winterslaap De hele winter diep en lang slapen, zonder te eten. 

zorgen voor Alles geven wat iemand nodig heeft. 

opgelucht Als je opgelucht bent, ben je niet meer bang. Je bent blij dat alles goed is. 

de vensterbank Een plank onder een raam. (aanwijzen)

de regenpijp Een buis waardoor regen van het dak wordt afgevoerd. 

4c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

fladderen Met vleugels snel op en neer gaan. (voordoen)

krijsen Hard gillen. (voordoen)

pikken Met de snavel happen. 

trippelen Lopen met heel kleine pasjes. (voordoen)

waarschijnlijk Bijna zeker, maar niet helemaal. 

(in)schatten Van tevoren denken hoe iets zal zijn. 

in het rond Om zich heen. (voordoen)

vriezen Als het zo koud is, dat het water in ijs verandert. 

dooien Als ijs en sneeuw smelten omdat het niet meer vriest, het verandert dan weer in water. 

waarin In wat iemand noemt. 

bovenaan Op een hogere plaats, helemaal boven. (laten zien)

onderaan Op een lagere plaats, helemaal beneden. (laten zien)

meeste Het grootste aantal. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

minste Het kleinste aantal. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de mus Een kleine, bruingrijze vogel. 

de meeuw Een grote, witte vogel die je vaak bij water ziet. 

de kraai Een grote, zwarte vogel die een geluid maakt dat klinkt als ‘kra kra’. 

daarin In dat waar iemand naar wijst, of wat iemand noemt. 

eraf Als er een of meer af gaan. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

erbij Als er nog een of meer bij komen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)
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5  Lente

5a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

passen (de schoenen) 4 (illustratie)
Als kleren of schoenen je passen, zitten ze goed. Het is jouw maat.  
(aan wijzen en laten zien)

het dekbed 5 (illustratie) Een soort dikke deken met een zachte en donzige vulling. (aanwijzen)

kwispelen 7 (tekst) Met een staart snel op en neer gaan. 

dicht (ogen) 10 (illustratie) Gesloten, niet open. (aanwijzen en voordoen)

de paniek/bang 11 (illustratie) Plotselinge grote schrik. (aanwijzen en voordoen)

de kievit 13 (tekst en illustratie)
Een witte vogel met een groene rug en een zwart kuifje op zijn kop.  
(aanwijzen)

de picknick 15 (illustratie) Een maaltijd buiten, in de natuur. (aanwijzen)

het boeket (boeketje) 20 (illustratie) Bloemen die bij elkaar zijn gedaan, ze zitten in een bos. (aanwijzen)

de brievenbus 22 (illustratie)
Een opening in de voordeur voor post. Soms is de brievenbus een bakje 
aan de straat. 

de bezem 23 (illustratie) Een lange steel met harde haren onderaan. Je kunt ermee vegen. 

5b  Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

de appelboom Een boom waaraan appels groeien. 

de perenboom Een boom waaraan peren groeien. 

geel
Een kleur, bijvoorbeeld van een citroen. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10.)

blauw
Een kleur, bijvoorbeeld van de lucht. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

rood
Een kleur, bijvoorbeeld van bloed. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

oranje
Een kleur, bijvoorbeeld van een sinaasappel. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 10.)

paars
Een kleur, bijvoorbeeld van een rodekool. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10.)

groen
Een kleur, bijvoorbeeld van gras. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding  
blz. 10.)

roze
Een heel lichtrode kleur, bijvoorbeeld van je lippen. (aanwijzen) (Komt aan bod in de kern van de les, 
zie handleiding blz. 10.)

de tulp
Een bloem met grote bladeren die groeit uit een bol. Hij is er in heel veel kleuren. (Komt aan bod in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

Bijlage: Omschrijving woorden
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Bijlage: Omschrijving woorden

de narcis
Een lentebloem die een beetje lijkt op een trompet, met een gele of witte kleur. (Komt aan bod in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de hyacint
Een lentebloem met veel paarse, witte, blauwe of roze bloemetjes. (Komt aan bod in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 10.)

de krokus
Een kleine gele, witte of paarse bloem die groeit in de lente. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 10.)

de bloembol Een bol waaruit een plant groeit. 

de bloempot Een pot van steen of plastic waarin een plant groeit. 

het zaad
Een aantal zaadjes bij elkaar. Het zijn pitjes van vruchten of bloemen van een plant of boom.  
Er kunnen nieuwe planten of bomen uit groeien. 

zaaien Zaadjes op de grond strooien of in de grond stoppen. 

de tuinslang Een slang waarmee je de tuin kunt nat sproeien. 

de gieter Een soort emmer met een handvat en een lange tuit waarmee je planten water geeft. (laten zien)

het regenwater Water dat in druppels naar beneden valt als het regent. 

5c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

het voorjaar De lente. 

(te) warm Niet koud, met een hoge temperatuur. 

puffen Blazen en hijgen, bijvoorbeeld omdat je het warm hebt. (voordoen)

heet Erg warm. 

stikken Niet genoeg adem krijgen. 

de maillot
Lange, dikke kousen met een broekje eraan vast. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 22.)

de kniekous
Een lange kous die tot net onder je knie komt. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 22.)

de kous Een kledingstuk voor om je voet en je been. Kousen zijn langer dan sokken. (laten zien)

de sok
Een kledingstuk voor om je voet en enkel. Een sok is korter dan een kous. (Wordt uitgelegd in de kern 
van de les, zie handleiding blz. 22.)

knellen Te strak zitten. (laten zien)

kort (korter, kortst) Met een kleine lengte. / Met een nog kleinere lengte. / Met de kleinste lengte. (laten zien)

de centimeter Een maat. Er zit 100 centimeter in een meter. (laten zien)

lang (langer, langst) Met een grote lengte. / Met een nog grotere lengte. / Met de grootste lengte. 

de maat Hoe groot iets is. (laten zien)

krap (krapper, krapst) Te strak, iets te klein. / Nog strakker, meer te klein. / Het allerstrakst, het meest te klein. (laten zien)

wijd (wijder, wijdst)
Iets wat wijd is, zit te ruim. / Iets wat wijder is, zit nog ruimer. / Iets wat het wijdst is, zit het ruimst. 
Het is het grootst. (laten zien)
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krimpen Kleiner worden. 

mopperen Onvriendelijke dingen zeggen omdat je niet tevreden bent. (voordoen)

groeien Groter worden. 

afzakken Naar beneden schuiven. (laten zien)

6  Dierentuin

6a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

het prairiehondje 4 (tekst en illustratie)
Een dier dat lijkt op een eekhoorn. Hij maakt een blafgeluid. (aan-
wijzen)

de neusbeer 5 (tekst en illustratie) Een kleine beer met een lange snuit. (aanwijzen)

de lama 6 (tekst en illustratie)
Een dier dat lijkt op een kameel, maar dan kleiner en zonder bult op 
de rug. (aanwijzen)

de alpaca 6 (tekst en illustratie) Een kleine lama. (aanwijzen)

de struisvogel 7 (tekst en illustratie)
Een grote vogel met lange poten en een lange nek. Hij kan niet vliegen 
maar wel hard rennen. (aanwijzen)

de ijsvogel 8 (tekst en illustratie)
Een kleine vogel met een grote kop en opvallende blauwe en oranje 
kleuren. (aanwijzen)

de boerderij 9 (tekst en illustratie) Het woonhuis van een boer, met de schuren en stallen. (aanwijzen)

de modder 10 (tekst en illustratie) Vieze, natte grond. (aanwijzen)

de kangoeroe 13 (tekst en illustratie)
Een dier met lange achterpoten waarmee hij goed kan springen.  
Mamakangoeroes dragen hun kleintje in een buidel op de buik.  
(aanwijzen)

de oehoe 14 (tekst en illustratie) Een grote uil met pluimpjes boven zijn oren. (aanwijzen)

6b  Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

genieten Iets heel fijn vinden. (voordoen)

de ijsbeer Een witte, harige beer die vis eet. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de Noordpool Een plek helemaal boven aan de aarde. Het is er erg koud. 

de pinguïn
Een pinguïn is een vogel met een zwarte rug en een witte buik. Pinguïns lopen rechtop. Ze kunnen 
niet vliegen, maar wel zwemmen. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de Zuidpool Een plek helemaal onder aan de aarde. Het is er erg koud, er ligt veel ijs. 

de vijver 
Een kleine plas water in een tuin of park die door mensen is gemaakt. Vaak zwemmen er vissen in een 
vijver. 

het meer Een grote waterplas. Je kunt er soms in zwemmen. 
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de zeehond 
Een zeehond is een dier dat in de zee leeft. Zeehonden hebben een glad lijf. Ze zijn bruin, grijs of 
zwart. Een zeehond maakt een soort blaffend geluid. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10.)

de dolfijn 
Een dolfijn is een groot, grijs dier dat leeft in de zee. Dolfijnen kunnen snel zwemmen en goed uit het 
water omhoog springen. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de walrus 
Een walrus is een groot dier dat leeft in de zee. Walrussen hebben twee lange tanden die uit zijn bek 
steken. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de haai 
Een grote vis die in zee leeft. Haaien eten andere vissen en zijn soms gevaarlijk voor mensen. (Komt 
aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de oceaan Een heel grote zee tussen twee delen van de wereld. 

de zee Een heel groot water, het water is zout. 

glibberig Glad en nat, bijvoorbeeld een stuk zeep. 

de brokken
Grote stukken, bijvoorbeeld een brok vlees. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

vers voer (vlees of vis)
Eten voor dieren dat pas is klaargemaakt, bijvoorbeeld vlees of vis. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 10.)

voeren Eten geven, bijvoorbeeld aan een dier.

schrokken Snel en gulzig eten met grote happen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

knabbelen Ergens kleine hapjes van nemen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

staren Een poos naar één punt kijken, zonder iets te zien. (voordoen)

bulderen Hard praten. (voordoen)

het applaus Het klappen in je handen als je iets goed vindt. (voordoen)

6c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

tegenover Aan de overkant. (voordoen)

links Aan de linkerkant. (aanwijzen)

rechts Aan de rechterkant. (aanwijzen)

doorlopen Niet stil blijven staan maar verder lopen. (voordoen)

opschieten Haast maken. (voordoen)

de uitgang De plek waardoor je naar buiten gaat. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

verderop Een plaats verder in een richting. (laten zien)

opzoeken Proberen te vinden. (voordoen)

vooraan In het voorste deel, bij de eersten. (voordoen)

achteraan In het achterste deel, bij de laatsten. (voordoen)

meekomen Samen met anderen meegaan. (voordoen)

rechtdoor Verder in dezelfde richting. (voordoen)
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overheen (plaats) Over de bovenkant van iets. (voordoen)

verdergaan Doorgaan. 

de richting De kant. (aanwijzen)

voorbij (plaats) Langs. (voordoen)

de afstand De ruimte tussen twee plaatsen of dingen. (laten zien)

de ingang De plek waardoor je naar binnen gaat. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

verdwalen De weg kwijtraken. 

herkennen Iemand zien en weten wie hij of zij is. (voordoen)

7  Familie

7a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

de deurklink 3 (illustratie)
Een handvat aan een deur om hem mee open of dicht te doen. (aanwijzen 
en laten zien)

de sinaasappelpers 4 (illustratie)
Een apparaat waarmee je sinaasappels samendrukt, je perst ze uit voor 
sinaasappelsap. (aanwijzen)

de pindakaas
4 (tekst en illustratie 
blz. 5)

Een smeersel van gemalen pinda’s voor op je brood. (aanwijzen)

de lippenstift 11 (illustratie) Een staafje met kleur voor op de lippen. (aanwijzen)

de buitenlamp 13 (illustratie)
Een lamp aan de buitenkant van het huis, meestal hangt hij naast de  
voordeur. (aanwijzen)

de plantenbak 15 (illustratie) Een bak met aarde en planten erin. (aanwijzen)

het fotolijstje 16 (illustratie)
Een glasplaatje met een randje van hout of metaal waarachter je een foto 
kunt doen. (aanwijzen en laten zien)

de vaas 17 (tekst en illustratie) Een glas of een kan om bloemen in te zetten. (aanwijzen en laten zien)

de ketting 18 (illustratie) Een sieraad dat je om je hals draagt. (aanwijzen en laten zien)

de pen 21 (illustratie) Een voorwerp om met inkt te schrijven. (aanwijzen en laten zien)

7b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

expres Met opzet, het was zo bedoeld. (voordoen)

per ongeluk Niet met opzet, het was zo niet bedoeld. (voordoen)

zin (in) Als je zin in eten hebt, heb je trek. 

vragen Een vraag stellen omdat je iets wilt weten. Je hoopt een antwoord te krijgen. (voordoen)

trek hebben in Als je trek hebt, heb je zin in eten. (voorbeeld geven)

568671-01_KP_Kat_Woordenschat.indd   25 18/07/16   14:00



26

Bijlage: Omschrijving woorden

beloven Zeggen dat je iets beslist zult doen. (voordoen)

zeuren Op een beetje vervelende manier steeds maar om hetzelfde vragen. (voordoen)

streng zijn
Als iemand zich precies aan de regels houdt en boos wordt als iemand dat niet doet. (Wordt uitgelegd 
in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

verwennen
Iemand veel lekkere of leuke dingen geven of extra lief voor iemand zijn. (Wordt uitgelegd in de kern 
van de les, zie handleiding blz. 10.)

liegen Met opzet iets zeggen dat niet waar is. (voordoen)

vanzelf gaan Als iets gemakkelijk gaat, zonder hulp. (voordoen)

moeite kosten Als je heel erg je best voor iets moet doen, omdat het nog niet zo goed lukt. (voordoen)

in de gaten houden Erg op iemand letten. (voordoen)

smeken Iets heel dringend vragen, bijvoorbeeld: ‘Alsjeblieft, alsjeblieft, mag het nou alsjeblieft?’ (voordoen)

hebberig Je bent hebberig als je veel wilt hebben en niets aan anderen wilt geven. (voordoen)

geduldig Rustig, kalm.

verklappen Iets vertellen wat geheim moest blijven. (voordoen)

klikken Verklappen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. (voorbeeld geven)

bemoeien Meepraten over dingen waar je niets mee te maken hebt. 

7c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

de voornaam Je voornaam is je eerste naam. (laten zien)

de achternaam 
Je achternaam is je laatste naam. Het is je familienaam. Die is hetzelfde als de naam van je vader of 
moeder. (laten zien)

het aantal Hoeveel het er zijn, een getal. (laten zien)

de datum Een dag in een bepaalde maand in een bepaald jaar. Bijvoorbeeld: Vandaag is het …

de leeftijd Hoeveel jaren je al geleefd hebt. (voorbeeld geven)

geboren Als je op de wereld bent gekomen. 

eerste De eerste komt als nummer één. Bijvoorbeeld: Het eerste kind staat vooraan in de rij. (voordoen)

de maand Een deel van een jaar. Er zijn twaalf maanden in een jaar. De eerste maand is januari. Nu is het …

de neef Een zoon van je oom of tante.

de nicht Een dochter van je oom of tante. 

de oudste
De oudste ben je als je het langste leeft. Bijvoorbeeld: Mijn opa van zeventig is de oudste van de familie. 
(Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

oud, ouder, oudste

Iemand die oud is, leeft al lang. Hij is niet jong. Ouder is als je nog langer leeft dan iemand anders. 
Bijvoorbeeld: Iemand van vijftig is ouder dan iemand van veertig. De oudste ben je als je het langste 
leeft. Bijvoorbeeld: Mijn opa van zeventig is de oudste van de familie. (Wordt uitgelegd in de kern van 
de les, zie handleiding blz. 22.)

middelste Tussen de andere. Bijvoorbeeld: Het kind staat tussen twee andere kinderen. (voordoen)
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de jongste
De jongste ben je als je het kortste leeft. Bijvoorbeeld: Mijn zusje van twee is de jongste van de familie. 
(Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

laatste
Na de laatste komt er niets meer. Bijvoorbeeld: Na het laatste kind komt er geen ander kind meer. 
(voordoen)

jong, jonger, jongste

Iemand die jong is, leeft nog niet zo lang. Hij is niet oud. Jonger is als je nog korter leeft dan iemand 
anders. Bijvoorbeeld: Iemand van tien is jonger dan iemand van veertig. De jongste ben je als je het 
kortste leeft. Bijvoorbeeld: Mijn zusje van twee is de jongste van de familie. (Wordt uitgelegd in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

een feest geven Iets vieren met andere mensen, bijvoorbeeld dat je jarig bent. 

feliciteren Iemand geluk wensen, je zegt bijvoorbeeld: ‘Gefeliciteerd met je verjaardag’. (voordoen)

trakteren Iets lekkers uitdelen omdat er iets te vieren is. (voorbeeld geven)

verrassen Iemand blij maken met iets dat hij niet had verwacht. (voorbeeld geven)

8  Vakantie

8a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

de iglo 3 (illustratie) Een ronde hut van blokken ijs. (aanwijzen)

op weg zijn 3 (illustratie) Ergens naartoe gaan. (aanwijzen)

het opblaasbaarbad 3 (illustratie)
Een bad dat je met lucht moet vullen door het op te pompen of op te 
blazen. (aanwijzen)

de boomstronk 3 (illustratie)
Het onderste deel van een omgehakte of afgezaagde boom, met de wor-
tels eraan. (aanwijzen)

jeu de boules 5 (tekst en illustratie)
Een spel met een klein balletje en grotere ballen. De grotere ballen moet je 
zo dicht mogelijk bij het kleine balletje gooien. (aanwijzen)

vasthouden 6 (illustratie) Iets in je handen houden en niet loslaten. (aanwijzen en voordoen)

schilderen 7 (tekst en illustratie)
Een schilderij maken op papier of op een doek met verf en kwasten.  
(aanwijzen)

wandelen 10 (illustratie) Lopen voor je plezier. (aanwijzen)

het vlot 13 (tekst en illustratie)
Boomstammen of planken die aan elkaar gebonden zijn. Je kunt ermee 
varen. (aanwijzen)

klimmen
17 (tekst en illustratie 
blz. 16)

Op handen en voeten naar boven of naar beneden gaan. (aanwijzen)

8b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

het avontuur Een spannende belevenis, je weet niet van tevoren hoe het afloopt. 

het eiland Een stuk land dat midden in het water ligt. 
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vervelen Als je niks leuks kunt verzinnen om te doen. Je hebt nergens zin in. (voordoen)

wandelen Lopen voor je plezier. (voorbeeld geven)

roeien In een bootje varen door roeispanen in het water van voren naar achteren te trekken. (voordoen)

duiken Met het hoofd naar beneden in het water springen. (voordoen)

paardrijden Rijden op een paard. (voordoen)

benieuwd Als je graag iets wilt weten. (voorbeeld geven)

meemaken Erbij zijn als iets gebeurt. 

gieren Heel hard lachen met veel geluid. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

de barbecue Een metalen bak met een rooster waarop je buiten vlees kunt bakken. 

glimlachen Een beetje lachen, zonder geluid. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

verwachten Denken dat iets zal gebeuren. (voorbeeld geven)

grijnzen
Je gezicht in een grote lach trekken, bijvoorbeeld als je heel tevreden bent. (Wordt uitgelegd in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10)

saai Gewoon, niet bijzonder. Je verveelt je erbij. (voorbeeld geven)

geeuwen Gapen. (voordoen)

eenzaam Alleen, stil. 

missen Heel graag willen dat iemand die niet bij je is er wel is. 

dapper Als je veel durft. (voorbeeld geven) 

ontmoeten Tegenkomen. 

8c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

voortaan Van nu af aan. (voorbeeld geven)

de rust (houden of 
nemen)

Als ergens rust is, hoor je geen lawaai. (voordoen)

verbieden Zeggen dat iets niet mag. (voorbeeld geven)

al lang Al een tijd. 

daarnet Nog maar een korte tijd geleden. (voorbeeld geven)

op weg zijn Ergens naartoe onderweg zijn. 

vreemd Iets wat je niet kent. 

ergens naartoe gaan Ergens heen gaan. (voordoen)

het noorden De richting die wijst waar noord is. De wijzer in een kompas wijst altijd naar het noorden. (aanwijzen)

het zuiden De richting die wijst naar zuid. De zon staat midden op de dag in het zuiden. (aanwijzen)

alvast Nu al. 
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op reis Naar een plek ver weg. (voorbeeld geven)

buitenlands Uit een ander land, niet uit je eigen land. (voorbeeld geven)

vertrekken Weggaan. Je gaat ergens naartoe. (voordoen)

weggaan Van een plek vandaan gaan. (voordoen)

bereiken Als je een plek bereikt, dan kom je op die plek. (voordoen)

9  Winkel

9a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de lade 2 (illustratie)
Een bak in een bureau of kast die je open en dicht kunt schuiven.  
(aan wijzen)

de deurknop 4 (illustratie)
Een handvat om een deur open te maken of dicht te doen. Een deurknop 
pak je vast met je hand. (aanwijzen)

de kroonluchter 4 (illustratie)
Een grote, sierlijke hanglamp met veel armen die aan het plafond hangt. 
Aan elke arm zit een lamp of kaars. (aanwijzen)

de papegaai 4 (illustratie)
Een kleurige vogel met een korte, kromme snavel. Sommige papegaaien 
kunnen woorden nazeggen. (aanwijzen)

de kruk 7 (illustratie)
Een soort stoel, maar dan zonder rugleuning en zonder armleuningen. 
(aanwijzen)

de deurklink 7 (illustratie)
Een handvat om een deur open te maken of dicht te doen. Een deurklink 
pak je vast met je hand en duw je naar beneden. (aanwijzen)

het grasveld 11 (tekst en illustratie) Een stuk grond waar gras op groeit. (aanwijzen)

steppen 12 (illustratie)
Bewegen op een step. Dat is een plankje met twee wielen en een stuur.  
Je ene voet zet je op de plank, en met de andere zet je je steeds af om 
vooruit te komen. (aanwijzen)

vallen 13 (illustratie)
Plotseling en per ongeluk op de grond terechtkomen, bijvoorbeeld  
doordat je struikelt. (aanwijzen en voordoen)

kletsnat 15 (illustratie) Heel erg nat. (aanwijzen)

9b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

de folder
Een blaadje met reclame, bijvoorbeeld de aanbiedingen van een winkel. (Wordt uitgelegd in de kern 
van de les, zie handleiding blz. 10.)

de aanbieding
Iets is in de aanbieding als het goedkoper is dan anders, je betaalt dan minder. (Wordt uitgelegd in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de prijs
De prijs van iets is het geld dat je ervoor moet betalen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 10.)

geweldig Heel goed, heel leuk.
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strikken Ergens een strik in knopen, bijvoorbeeld in je schoenveters. (voordoen)

de hak Het deel van een schoen dat onder aan de achterkant zit. (laten zien)

de zool De onderkant van een schoen. (laten zien)

voor schut staan Voor gek staan. Je denkt dat anderen je zullen uitlachen. (voorbeeld geven)

zich schamen Je akelig voelen omdat je denkt dat je iets doet wat stom is of raar.

de schoenlepel Een schoenlepel gebruik je bij het aandoen van je schoen. Je voet glijdt er dan gemakkelijker in.

wennen Het gewoon gaan vinden.

grappig Leuk om te zien, schattig. (voorbeeld geven)

de korting
Als je korting krijgt, betaal je minder dan normaal. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10.)

rijk Als je veel geld en spullen hebt.

arm Als je weinig geld en spullen hebt.

rottig Heel vervelend.

hopen Graag willen dat het gebeurt. (voorbeeld geven)

verwachten Ervan uitgaan dat het zal gebeuren. (voorbeeld geven)

kalm Een ander woord voor rustig. Je maakt je nergens druk om.

nerveus Een ander woord voor zenuwachtig. Je maakt je druk om iets. (voordoen)

het kippenvel Kleine bobbeltjes op je huid die je krijgt als je opgewonden bent of als je het koud hebt.

9c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

rechter Wat rechts zit. Dat is aan de kant van de klok waar de drie zit. (aanwijzen)

de schoenmaat De maat van je schoenen. (laten zien)

de centimeter Een maat. Er zit 100 centimeter in een meter. (laten zien)

bovenste Wat het hoogst ligt. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

bovenin In het bovenste deel. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

onderste Wat het laagst ligt. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

onderin In het onderste deel. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de stapel Een aantal dingen op elkaar. (laten zien)

het magazijn Een ruimte bij een winkel waar alle winkelspullen liggen.

hierachter Ergens achter. (voorbeeld geven)

een ogenblik Als iemand zegt: ‘Een ogenblik’, bedoelt hij: ‘Wilt u even wachten?’

een tel Een korte tijd.

direct Meteen, zonder te wachten. (voorbeeld geven)
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duren Tijd nodig hebben. (voorbeeld geven)

voorlopig Iets wat maar een tijdje zo blijft, het kan nog veranderen. (voorbeeld geven)

linker Wat links zit. Dat is aan de kant van de klok waar de negen zit. (aanwijzen)

sorteren Uitzoeken en bij elkaar leggen wat bij elkaar hoort. (voordoen)

vergelijken Bekijken hoeveel dingen op elkaar lijken. Je kijkt wat de verschillen zijn en wat hetzelfde is. (voordoen)

controleren Kijken of alles goed is. (voordoen)

overblijven Nog over zijn. (voordoen)

10  Communicatie

10a Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de eekhoorn
3 (tekst en illustratie 
blz. 2)

Een bruin knaagdiertje met een pluimstaart. (aanwijzen)

de egel 5 (tekst en illustratie) Een klein dier met harde stekels op zijn rug. (aanwijzen)

de kraai 9 (tekst en illustratie)
Een grote, zwarte vogel die een geluid maakt dat klinkt als ‘kra kra’.  
(aanwijzen)

de tekening 12 (tekst en illustratie)
Iets wat is getekend met potlood, stift of pen. Een tekening wordt meestal 
op papier gemaakt. (aanwijzen)

verschuilen
17 (tekst en illustratie 
blz. 16)

Je verstoppen. Je zorgt ervoor dat anderen je niet zien. (aanwijzen en  
voordoen)

klimmen
17 (tekst en illustratie 
blz. 16)

Op handen en voeten naar boven of naar beneden gaan. (aanwijzen)

boos 20 (tekst en illustratie)
Kwaad. Je bent boos op iemand als hij iets heeft gedaan of gezegd wat je 
vervelend vindt. (aanwijzen en voordoen)

de haas 23 (tekst en illustratie) Een dier dat erg op een konijn lijkt, maar met langere oren. (aanwijzen)

de uil 23 (tekst en illustratie) Een vogel met een korte, kromme snavel en grote, ronde ogen. (aanwijzen)

de vos 23 (tekst en illustratie) Een dier met een roodbruine vacht en een dikke staart. (aanwijzen)

10b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

uitkiezen Uit een stel dingen iets uitzoeken. (voordoen)

spannend
Van iets wat spannend is, word je opgewonden en zenuwachtig. Je weet niet hoe het gaat aflopen. 
(voorbeeld geven)

het avontuur Iets spannends dat je meemaakt. Je weet nooit van tevoren hoe het afloopt.

griezelig Eng. (voorbeeld geven)
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dol zijn op Veel houden van. (voorbeeld geven)

geheimzinnig Spannend en niet te begrijpen. (voorbeeld geven)

het alfabet
Alle letters op een rij. Je zegt ze altijd in dezelfde volgorde: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, 
v, w, x, y, z. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de hoofdletter
Een grote letter die je vaak op winkels of in reclames ziet. De eerste letter van je naam schrijf je met 
een hoofdletter. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

de kleine letter
Een gewone letter. Je leert ze schrijven in groep 3. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10.)

de schrijfletter Een letter die verbonden is met de volgende letter. De letters zitten aan elkaar vast. (laten zien)

de leesletter Een letter zoals je die ziet in een boek. Alle letters staan los van elkaar. (laten zien)

allerlei Veel soorten. (voorbeeld geven)

zeker weten Er niet aan twijfelen. (voorbeeld geven)

onthouden Iets nog weten, je bent het niet vergeten. (voorbeeld geven)

spellen De letters van een woord één voor één opnoemen, je zegt dan hoe je het schrijft. (voordoen)

meevallen Net zo makkelijk zijn als je had verwacht.

ervan afhangen Erdoor bepaald worden. (voorbeeld geven)

opstapelen Dingen boven op elkaar leggen, een stapel maken. (voordoen)

omgooien Door het geven van een duw zorgen dat iets omvalt. (voordoen)

10c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

de buitenkant Het deel dat naar buiten is gekeerd. De kaft is de buitenkant van een boek. (laten zien)

de voorkant
De kant waar je meestal tegenaan kijkt, de kant vooraan. (laten zien) (Komt aan bod in de kern van 
de les, zie handleiding blz. 22.) 

de achterkant
De kant waar je meestal niet tegenaan kijkt. Je ziet de achterkant als je iets omdraait. (laten zien) 
(Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.) 

de zijkant
Het vlak dat niet aan de bovenkant of aan de onderkant zit. (laten zien) (Komt aan bod in de kern van 
de les, zie handleiding blz. 22.) 

de binnenkant Wat je niet van buiten ziet. (laten zien)

recht Iets wat recht is, is niet krom, schuin of rond. (laten zien)

scheef Iets wat scheef is, is niet recht, het is schuin. (laten zien)

de cirkel Een gesloten ronde lijn. (laten zien)

overtrekken Met een papier ertussen over dezelfde lijnen tekenen. (laten zien)

binnenstebuiten Met de binnenkant naar buiten. (laten zien)

gaan over Als onderwerp hebben. (voorbeeld geven)

ondersteboven Met de onderkant naar boven. (laten zien)
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de rechthoek Een vorm met vier rechte hoeken en vier zijkanten: twee lange en twee korte. (laten zien)

het vierkant Een vorm met vier rechte hoeken en vier even lange kanten. (laten zien)

het kleurkrijt Staafjes waarmee je kunt kleuren. (laten zien)

overtekenen Natekenen. (laten zien)

kleurrijk Met veel kleuren. (laten zien)

lui Zonder veel zin om iets te doen, of ergens moeite voor te doen. (voorbeeld geven)

krom Gebogen, niet recht. (laten zien)

11  Restaurant

11a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

inschenken 2 (illustratie)
Een vloeistof ergens in doen, bijvoorbeeld water of limonade. (aanwijzen 
en voordoen)

binnenkomen 3 (illustratie) Ergens in gaan. (aanwijzen en voordoen)

welkom heten 4 (tekst en illustratie) Begroeten. (aanwijzen en voordoen)

strooien 6 (illustratie) Verspreid neergooien. (aanwijzen en voordoen)

bedienen 7 (illustratie) Eten en drinken brengen dat iemand heeft besteld. (aanwijzen)

laten vallen 10 (illustratie)
Iets niet goed vasthouden, zodat het op de grond valt. (aanwijzen en  
voordoen)

de slak 12 (tekst en illustratie)
Een slijmerig diertje zonder poten, soms met een huisje op de rug.  
(aan wijzen)

de haring
13 (tekst en illustratie 
blz. 12)

Een kleine, zilverkleurige vis die in zee leeft. (aanwijzen)

de inktvisring 13 (tekst en illustratie) Een stukje inktvis dat is gebakken in een frituurpan. (aanwijzen)

het wak 17 (illustratie) Een gat in het ijs. (aanwijzen)

11b  Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

verrukkelijk Heerlijk, heel erg lekker. (voorbeeld geven)

de theepot Een grote pot waar thee in zit.

de suikerpot Een pot waar suiker in zit.

het suikerklontje Suiker in de vorm van een blokje.

stotteren Als je de eerste letters van een woord een paar keer achter elkaar zegt. (voordoen)

de dame Een deftige mevrouw.
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smakken
Eten met je mond open. Je maakt dan vieze geluiden. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 10)

boertje laten
Een boertje is het geluid dat je hoort als er lucht uit je maag komt. Als je dat geluid maakt, laat je een 
boertje. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

windje laten
Als je een windje laat, laat je een scheetje. Je zorgt voor een vies luchtje dat je kunt horen en ruiken. 
(Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

ademen Lucht opzuigen en weer uitblazen.

eigenwijs Als je denkt dat jij het goed hebt en je niet luistert naar anderen. (voorbeeld geven)

wegwezen Van deze plek weggaan.

brommen Iets zeggen omdat je niet tevreden bent.

doodstil Heel erg stil. Niemand maakt geluid. (voordoen)

ritselen Een zacht geluid maken. Blaadjes ritselen bijvoorbeeld als het waait.

het kabaal Het lawaai. (voordoen)

onrustig Niet rustig, angstig. (voorbeeld geven)

stikken Bijna geen adem kunnen krijgen.

benauwd Als je moeite hebt met ademen, je krijgt te weinig adem.

trillen Snel een klein beetje bewegen, bibberen. (voordoen)

11c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

de slagroom Room die met suiker stijfgeklopt is.

kloppen Stijf slaan. Slagroom klop je bijvoorbeeld stijf. (voordoen)

de kilo Duizend gram. Een pak suiker weegt een kilo.

de ingrediënten De dingen waarmee je iets kunt maken. (voorbeeld geven)

de olie Een vette vloeistof waarin je kunt bakken, bijvoorbeeld zonnebloemolie of olijfolie.

de bloem Fijn gezeefd meel.

het recept In een recept staat opgeschreven hoe je een bepaald gerecht moet klaarmaken.

de gram Een maat om te wegen. Een gram is niet zoveel. Een champignon weegt ongeveer 5 gram.

de weegschaal Een toestel om dingen mee te wegen. Het laat zien hoe zwaar iets is wat erop ligt. (laten zien)

de pollepel Een platte houten lepel met een lange steel.

goudbruin Een kleur tussen goud en bruin in. (laten zien)

het fruit Vruchten zoals appels, peren en bananen.

de groente
Een plant die je kunt eten, bijvoorbeeld sla. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding  
blz. 22.)

de ananas 
Een grote vrucht met een geschubde, bruine buitenkant en een gele binnenkant. Hij groeit in warme 
landen.
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de kokosnoot Een harde bruine vrucht die vanbinnen wit is. Hij groeit in warme landen.

de ui
De bol van een uienplant die uit laagjes bestaat. Hij ruikt en smaakt heel scherp. (Wordt uitgelegd in 
de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de tomaat
Een zachte, ronde, rode vrucht die je als groente eet. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie hand leiding blz. 22.)

de paprika
Een rode, groene of gele vrucht die je als groente eet. Binnenin zitten witte zaadjes. (Wordt uitgelegd 
in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de champignon Een paddenstoel die je kunt eten. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

12 Gezondheid

12a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord (uitleg digibord inkorten)

de ambulance 3 (illustratie)
Een auto die zieke of gewonde mensen naar het ziekenhuis brengt.  
(aanwijzen)

het bloed 5 (tekst en illustratie) Een rode vloeistof in het lichaam van mensen en dieren. (aanwijzen)

het zebrapad 6 (tekst en illustratie)
Een plaats waar voetgangers mogen oversteken. Er staan witte en zwarte 
strepen op de weg. (aanwijzen)

de bult 9 (tekst en illustratie) Een bobbel op je huid. (aanwijzen)

de mier 10 (tekst en illustratie)
Een klein zwart beestje dat in en over de grond kruipt. Mieren leven 
samen met heel veel andere mieren in een grote hoop. (aanwijzen)

bibberen 16 (illustratie) Beven omdat je het erg koud hebt, je lijf trilt dan. (aanwijzen en voordoen)

niezen 17 (illustratie)
Een geluid maken dat klinkt als: ‘hatsjie’. Dat gaat vanzelf omdat je neus 
vanbinnen kriebelt. (aanwijzen en voordoen)

de zakdoek 17 (tekst en illustratie) Een lapje of stukje papier om je neus in te snuiten. (aanwijzen)

de wandelstok
18 (tekst en illustratie 
blz. 19)

Een stok die je als steun gebruikt bij het wandelen. (aanwijzen)

de stropdas 23 (illustratie)
Een lange, smalle reep stof die mannen vastknopen onder de kraag van 
hun overhemd. (aanwijzen)

12b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

kuchen Even zachtjes hoesten. (voordoen)

onderzoeken
Zo veel mogelijk te weten proberen te komen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

de klacht Dingen waar je last van hebt. (voorbeeld geven)

bleek zien Weinig kleur hebben. (voorbeeld geven)

de koorts Als je lijf het erg warm heeft. De temperatuur van je lichaam is dan hoger dan normaal.

duizelig Als het lijkt of de dingen om je heen draaien en je het gevoel hebt dat je gaat vallen.
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de bult Een bobbel op je huid. (aanwijzen)

met rust laten Er niet aankomen.

verzorgen Zorgen dat iets of iemand krijgt wat het nodig heeft. (voorbeeld geven)

verbinden Ergens een verband omheen doen.

uitschrijven Helemaal opschrijven. (voorbeeld geven)

de mazelen Een kinderziekte waarbij je koorts hebt en rode vlekjes op je lijf.

de griep Je hebt de griep als je verkouden bent en koorts hebt.

de waterpokken Een kinderziekte waarbij je rode vlekjes en blaasjes op je huid krijgt die soms jeuken.

rillen Snel een klein beetje bewegen, bibberen. (voordoen)

de bloedneus Als er opeens bloed uit je neus loopt.

de borst
Het deel van je lichaam tussen je hals en je buik waarop je tepels zitten. (Komt aan bod in de kern van 
de les, zie handleiding blz. 10.)

ademhalen
Ademen, lucht opzuigen en weer uitblazen. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

de keel
Het achterste deel van je mond, achter je tong. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding 
blz. 10.)

aanstellen Een beetje overdreven doen, expres zielig doen. (voorbeeld geven)

12c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

de hulpdiensten Mensen die helpen bij ongelukken of rampen, zoals politie, brandweer en artsen.

de politiewagen Een speciale auto voor politieagenten. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

de brandweerwagen
Een rode auto met een sirene waarin de brandweer op weg gaat om een brand te blussen. (Komt aan 
bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

razen Snel bewegen met veel lawaai. (voorbeeld geven)

de ambulance
Een auto die zieke of gewonde mensen naar het ziekenhuis brengt. (Komt aan bod in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 22.)

de sirene Een alarmtoestel dat harde en loeiende geluiden kan maken om mensen te waarschuwen. (voordoen)

voorbij Langs. (voorbeeld geven)

remmen Bij een voertuig op de rem trappen, zodat het langzamer gaat rijden of stil gaat staan.

de stem Het geluid dat uit je keel komt als je praat, zingt of schreeuwt. (voorbeeld geven)

waarin In wat, of in welke. (voorbeeld geven)

daarin Ergens in, in iets wat is genoemd. (voorbeeld geven)

waarop Op wat, of op welke. (voorbeeld geven)

daarop Ergens op, op iets wat is genoemd. (voorbeeld geven)

in het vervolg Vanaf nu.
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van streek zijn Geschrokken zijn, waardoor je even niets kunt doen. (voorbeeld geven)

op het nippertje Op het allerlaatste moment. (voorbeeld geven)

om (om twee uur) Op het tijdstip van. (voorbeeld geven)

de seconde Een seconde duurt één tel. Er zitten zestig seconden in een minuut. (voorbeeld geven)

enorm Erg groot. (voorbeeld geven)

te vroeg Als je ergens eerder bent dan je had gedacht. (voorbeeld geven)

te laat Als je ergens later bent dan je had gedacht. (voorbeeld geven)

het ongeluk Een vervelende gebeurtenis waarbij iemand gewond raakt, of waarbij er iets kapotgaat.

13  Machines

13a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de stroom 2 (illustratie) Eén kant op bewegen. Een rivier stroomt. (aanwijzen)

het bamboe
2, 14, 20, 23 (tekst en 
illustratie blz. 15)

Een plant met lange, stevige stengels. Het lijkt op hol hout. (aanwijzen)

het touw
14 (tekst en illustratie 
blz. 2-3)

Een stevig stuk in elkaar gedraaid draad om iets mee vast te binden.  
(aanwijzen)

zweven 5 (tekst en illustratie) In de lucht hangen, zonder ergens aan vast te zitten. (aanwijzen)

de plastic zak 5 (tekst en illustratie) Een zak gemaakt van plastic. (aanwijzen)

de dijk 
8 (tekst en illustratie 
blz. 7)

Een hoge strook grond die het water tegenhoudt. (aanwijzen)

de mus
8 (tekst en illustratie 
blz. 7)

Een kleine, bruingrijze vogel. (aanwijzen)

de karbouw 10 (tekst en illustratie)
Een dier met hoorns dat in rijstvelden gebruikt wordt om een ploeg te 
trekken. (aanwijzen)

de hoorn 13 (illustratie) Een hard en puntig uitsteeksel op de kop van sommige dieren. (aanwijzen)

het vierkant 15 (tekst) Een vorm met vier rechte hoeken en vier even lange kanten. (aanwijzen)

de vlieger 16 (tekst en illustratie)
Een voorwerp van latjes met stof op papier ertussen en een lang touw 
eraan. Je laat hem op in de lucht als het waait. (aanwijzen)

het rijstveld 16 (tekst en illustratie) Een veld waarop mensen rijst laten groeien. (aanwijzen)

de olielamp 19 (illustratie) Een lamp die brandt op olie. (aanwijzen)

de grootmoeder 
19 (tekst en illustratie 
blz. 18)

Oma, de moeder van je vader of moeder. (aanwijzen)

de schroef 20 (illustratie)
Een staafje van metaal met ribbels in de vorm van een spiraal. Je draait een 
schroef ergens in, om het vast te maken. (aanwijzen)

de schroevendraaier 21 (illustratie) Gereedschap om een schroef mee los of vast te draaien. (aanwijzen)

de machine 23 (tekst en illustratie) Een apparaat dat dingen kan doen of maken. (aanwijzen)
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13b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

de galm Een zwaar geluid dat je van ver kunt horen.

het lawaai Hard, vervelend geluid.

de echo Als je een geluid nog een keer hoort doordat het terugkaatst. (voordoen)

sjokken Langzaam lopen met slepende voeten. (voordoen)

het karwei Een klus, werk dat je moet doen. (voorbeeld geven)

sloffen Lopen zonder je voeten goed op te tillen. (voordoen)

jammeren Jammeren is huilen en klagen, bijvoorbeeld omdat er iets ergs is gebeurd. (voordoen)

sjouwen Met veel moeite dragen. (voordoen)

het probleem Iets moeilijks waar niet meteen een oplossing voor is. (voorbeeld geven)

de beweging Het veranderen van plaats of houding. (voordoen)

recht Iets wat recht is, is niet krom, schuin of rond. (laten zien)

krom Iets wat krom is, is gebogen. Het is niet recht. (laten zien)

schuin Scheef. Iets wat schuin is, is niet helemaal recht. (laten zien)

oppassen Opletten.

de ingang De opening waardoor je naar binnen gaat. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

onhoorbaar Zonder geluid.

de uitgang De opening waardoor je naar buiten gaat. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

regelen Ervoor zorgen dat alles goed gaat. (voorbeeld geven)

juichen Schreeuwen omdat je blij bent. (voordoen)

13c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

maken (repareren)
Kapotte dingen weer maken, zodat ze weer werken of heel zijn. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 22.)

honderd Een groot getal, het zijn er heel veel. (laten zien)

precies Het klopt helemaal, er is niet meer en niet minder. (voorbeeld geven) 

rukken Kort en hard trekken. (voordoen)

nul Geen. (voorbeeld)

het gereedschap Dingen die je nodig hebt om iets te maken, bijvoorbeeld een hamer en een zaag.

vastzitten Op een plek blijven zitten. (voorbeeld geven)

het apparaat Een kleine machine die vaak op stroom werkt, een toestel. (voorbeeld geven)
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nogal Behoorlijk, best wel. (voorbeeld geven)

vanzelf Zonder hulp van iets of iemand. (voorbeeld geven)

de motor Een deel van een apparaat dat ervoor zorgt dat machines werken en auto’s rijden. (voorbeeld geven)

stevig (solide) Flink. (voorbeeld geven)

de waterpomptang
Een tang waarmee je bouten, schroeven en moeren kunt losdraaien en vastdraaien. Je kunt de tang 
groter of kleiner maken, zodat hij precies past.

de schroef
Een staafje van metaal met ribbels in de vorm van een spiraal. Je draait een schroef ergens in, om het 
vast te maken. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

vastdraaien Als je iets door draaien vastmaakt.

de moer Een soort metalen ringetje waarmee je een schroef kunt vastdraaien.

de bout
Een soort dikke schroef zonder punt. Je zet er iets mee vast. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 22.)

aanzetten Iets doen waardoor het gaat werken, bijvoorbeeld op een knop drukken. (laten zien)

grijpen Vastpakken met je hand. (laten zien)

brommen Als iets bromt, hoor je een zwaar en diep geluid. (voordoen)

bonzen Een hard, dreunend geluid maken.

ploffen Een kort, dof geluid maken.

de schok Een korte, heftige beweging. (voordoen)

14  Museum

14a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

het kippenhok 3 (illustratie) Een hok voor kippen. (aanwijzen)

de knotwilg 4 (illustratie)
Een boom waarvan aan de bovenkant steeds alle takken worden  
afgezaagd. (aanwijzen)

achterop 5 (illustratie) Aan de achterkant, op het achterste deel. (aanwijzen)

de trein 6 (tekst en illustratie) Een lang voertuig dat over spoorrails rijdt. (aanwijzen)

streng 11 (illustratie)
Als iemand zich precies aan de regels houdt en boos wordt als iemand dat 
niet doet. (aanwijzen)

de lichtkoepel 12 (illustratie) Een bol raam in een plat dak. (aanwijzen)

de Nachtwacht 12 (tekst en illustratie)
Een heel oud en bekend schilderij, geschilderd door Rembrandt van Rijn. 
(aanwijzen)

de hoofddoek 17 (tekst en illustratie) Een lap stof die je om je hoofd kunt wikkelen. (aanwijzen)

voorop 19 (tekst en illustratie) Aan de voorkant, op het voorste deel. (aanwijzen)

uitrusten 22 (illustratie) Ergens gaan zitten of slapen omdat je moe bent. (aanwijzen)
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14b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

bekijken Heel goed naar iets of iemand kijken. (voordoen)

de tentoonstelling Spullen over een bepaald onderwerp bij elkaar gezet, bijvoorbeeld allemaal schilderijen.

het museum Een gebouw waar je schilderijen, beelden of andere interessante dingen kunt bekijken.

bewonderen Naar iets kijken en het heel mooi vinden. (voordoen)

de schilder
Een kunstenaar die schilderijen maakt met verf. (Wordt uitgelegd in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 10.)

de kunstenaar
Een kunstenaar maakt kunst, dat zijn mooie dingen, bijvoorbeeld schilderijen. (Wordt uitgelegd in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

de beeldhouwer Een kunstenaar die beelden maakt. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10)

de fotograaf Een kunstenaar die foto’s maakt. (Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

het atelier De werkplaats van een kunstenaar.

het patroon Een figuurtje dat steeds herhaald wordt en dat dient als versiering. (aanwijzen)

golvend Op en neer gaand als een golf. (voordoen)

geblokt Met vierkante figuurtjes. (aanwijzen)

gestreept Met strepen. (aanwijzen)

de fantasie Als je dingen kunt verzinnen. (voorbeeld geven)

modern Iets is modern als het van deze tijd is en heel nieuw.

antiek Een voorwerp is antiek als het erg oud is en veel geld waard.

iets voorstellen (uit-
beelden)

Iets uitbeelden, het erop laten lijken. (voorbeeld geven)

verzinnen Bedenken. (voorbeeld geven)

ophangen Aan de muur of aan het plafond hangen.

wisselen (ruilen) Ruilen voor iets anders. (voordoen)

14c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

beroemd Heel bekend. (voorbeeld geven)

zestien Een getal, het komt na vijftien. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

zeventien Een getal, het komt na zestien. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

achttien Een getal, het komt na zeventien. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

negentien Een getal, het komt na achttien. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

twintig Een getal, het komt na negentien. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)
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dertig
Een getal, het is meer dan twintig en minder dan veertig. (Komt aan bod in de kern van de les,  
zie handleiding blz. 22.)

veertig Een getal, het is meer dan dertig en minder dan vijftig.

vijftig Een getal, het is meer dan veertig.

afrekenen Betalen, geld geven voor iets.

pinnen Je pinpas gebruiken om te betalen, of om geld op te nemen.

geld teruggeven Iemand geld geven dat te veel betaald is.

het wisselgeld Geld dat je terugkrijgt als je te veel betaald hebt.

echt Geen namaak. (voorbeeld geven)

vals Nagemaakt, niet echt. (voorbeeld geven)

namaak Niet echt, het is nagemaakt. (voorbeeld geven)

uitkiezen Kiezen uit verschillende dingen. (voordoen)

de museumwinkel
Een winkel in het museum waar je dingen kunt kopen die te maken hebben met wat je in het  
museum kunt zien, zoals posters en kaarten.

de poster Een tekening of een foto op een groot vel papier. Je kunt posters aan de muur hangen.

het souvenir Een aandenken, een voorwerp dat een herinnering is aan iets of iemand. (voorbeeld geven)

15  Bouwen

15a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de plank 3 (tekst en illustratie) Een lang, recht en plat stuk hout. (aanwijzen)

de ruzie 4 (illustratie) Als je ruzie hebt met iemand. Jullie zijn dan boos op elkaar. (aanwijzen)

de poort
9 (tekst en illustratie 
blz. 8)

Een grote opening in een muur. (aanwijzen)

rollen (werkwoord) 11 (illustratie)
Steeds over de kop gaan, van hier naar daar over de grond. Een knikker rolt 
bijvoorbeeld. (aanwijzen)

de rand 12 (tekst en illustratie) Het smalle buitenste van iets, bijvoorbeeld van een tafel. (aanwijzen)

het klimrek 15 (tekst en illustratie)
Een speeltoestel om op te klimmen. Je kunt met je handen en voeten naar 
boven en naar beneden gaan. (aanwijzen)

dragen 16 (illustratie) Iets met je meenemen, bijvoorbeeld in je handen of op je rug. (aanwijzen)

hurken 18 (illustratie)
Je knieën buigen en laag bij de grond gaan zitten. Je billen raken bijna de 
grond. (aanwijzen)

duwen 19 (illustratie) Iets verplaatsen door ertegenaan te drukken. (aanwijzen)

bukken 21 (illustratie) Vooroverbuigen. (aanwijzen)
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15b  Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

in elk geval Zeker, je weet dat het zo is. (voorbeeld geven)

ongeveer Niet helemaal precies. (voorbeeld geven)

de heftruck Een wagen met een verschuifbare vork om zware dingen mee op te tillen.

verplaatsen Een andere plaats geven. (voordoen)

de hijskraan Een machine om dingen mee op te hijsen.

takelen Omhoogtillen aan een dik, sterk touw.

de kraanwagen Een voertuig met een kraan erop die dingen kan optakelen.

oprollen Er een rol van maken. (voordoen)

slopen
Iets uit elkaar halen of afbreken zodat er niets meer overeind blijft. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 10.)

instorten In stukken uit elkaar vallen. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

afbreken Helemaal uit elkaar halen. Er blijft niets meer overeind staan. (voordoen)

bedekken Er iets overheen leggen. (voordoen)

nogal ‘Dat is nogal wat’ betekent: dat is best vervelend, lastig. (voorbeeld geven)

de baksteen Een blok gebakken klei. Er worden huizen mee gebouwd.

stapelen Er een of meer stapels van maken. (voordoen)

sjouwen Met veel moeite dragen, bijvoorbeeld een zware tas. (voordoen)

inladen Spullen in een voertuig stoppen om te vervoeren.

de troffel 
Een platte schep met een handvat, in de vorm van een driehoek. Een metselaar doet er cement mee 
op een baksteen.

het cement Een grijze, dikke vloeistof die wordt gebruikt om stenen op elkaar te maken.

mislukken Verkeerd gaan. (voorbeeld geven)

15c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

dichtbij Niet ver weg, in de buurt. (aanwijzen)

de afstand De ruimte tussen twee plekken of dingen. (laten zien)

de verte Een gebied dat veraf ligt. (aanwijzen)

het puntdak Een dak in de vorm van een punt.

de verdieping De ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. (voorbeeld geven)

ten slotte Als laatste. (voorbeeld geven)

dakterras Een plek op een plat dak waar je buiten kunt zitten.
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eerder Vroeger. (voorbeeld geven)

gelijk (meteen) Meteen, op hetzelfde moment. (voorbeeld geven)

telkens Steeds weer. (voorbeeld geven)

de berg (stapel) Een grote stapel.

ondertussen Terwijl de tijd verder gaat en er ook andere dingen gebeuren. (voorbeeld geven)

het platte dak Een dak dat helemaal plat is.

loodrecht In een rechte hoek. (laten zien)

dwars Van links naar rechts. (laten zien)

uitsteken Naar buiten steken. (laten zien)

de bouwtekening
Een tekening van een bouwwerk in het klein, met de maten erbij. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 22.)

de architect
Iemand die bedenkt en tekent hoe nieuwe gebouwen eruit gaan zien. (Wordt uitgelegd in de kern van 
de les, zie handleiding blz. 22.)

de maquette
Een bouwwerk in het klein waarin alles er precies zo uitziet als in het echte, grote bouwwerk.  
(Wordt uitgelegd in de kern van de les, zie handleiding blz. 22.)

16  Vervoer

16a  Prentenboekwoorden

Woord
Bladzijde in 
 prentenboek

Uitleg labelwoord 

de zaag 4 (illustratie)
Gereedschap met een breed mes met scherpe tanden om iets mee in  
stukken te zagen. (aanwijzen)

beteuterd 5 (illustratie) Een beetje verdrietig omdat je teleurgesteld bent. (aanwijzen)

wegsluipen 9 (illustratie) Stiekem weggaan zonder dat iemand je ziet. (aanwijzen)

de schroevendraaier
10 (tekst en illustratie 
blz. 4 en 10) 

Gereedschap om een schroef mee lost of vast te draaien. (aanwijzen)

zagen 10 (tekst en illustratie) Iets in stukken verdelen met een zaag. (aanwijzen)

de fietsbel 12 (illustratie) Een kleine bel op een fiets, meestal op het stuur. (aanwijzen)

het tandwiel 12 (illustratie)
Een wiel met een gekartelde rand (tanden). Bij een fiets draait de ketting 
om het tandwiel. (aanwijzen) 

het nummerbord 13 (illustratie) Een plaat waar het nummer van de auto op staat. (aanwijzen)

ruziemaken 17 (illustratie) Boos zijn op elkaar en daarom vervelend tegen elkaar doen. (aanwijzen)

de autoband 22 (illustratie) Het stuk van het wiel van een auto dat gevuld is met lucht. (aanwijzen)
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16b Taalverhaalwoorden (handleiding blz. 10)

Woord Uitleg labelwoord

missen (ontbreken) Weg zijn. (laten zien)

de volgorde De manier waarop dingen na elkaar komen. Wat komt eerst en wat komt daarna? (laten zien)

het plan Een idee over hoe je iets gaat doen. (voorbeeld geven)

overblijven Nog over zijn. (voorbeeld geven)

opnieuw Nog een keer. (voorbeeld geven)

hoofdschuddend Je hoofd heen en weer bewegen omdat je iets verkeerd vindt. (voordoen)

brutaal doen
Dingen zeggen of doen die niet netjes zijn. Je bent dan onbeleefd. (Wordt uitgelegd in de kern van de 
les, zie handleiding blz. 10.)

op je kop krijgen Een standje krijgen, iemand zegt dan dat je iets verkeerd hebt gedaan. (voorbeeld geven)

beleefd zijn
Je netjes gedragen. Je zorgt ervoor dat andere mensen zich niet aan je storen. (Wordt uitgelegd in de 
kern van de les, zie handleiding blz. 10.)

liggen aan Komen door. (voorbeeld geven)

uitvoeren Ermee bezig zijn, het doen. (voorbeeld geven)

de baas spelen Doen alsof je meer te vertellen hebt, iedereen moet dan doen wat jij zegt. (voorbeeld geven)

in orde zijn Goed zijn. (voorbeeld geven)

besluiten Voor iets kiezen nadat je erover hebt nagedacht. (voorbeeld geven)

nee schudden Je hoofd van links naar rechts bewegen. Je zegt dan nee met je hoofd. (voordoen)

hierboven Boven iets waar iemand naar wijst, of wat iemand noemt. (aanwijzen)

hieronder Onder iets waar iemand naar wijst, of wat iemand noemt. (aanwijzen)

meevallen Niet zo erg zijn als je had gedacht. (voorbeeld geven)

16c Rekenverhaalwoorden (handleiding blz. 22)

Woord Uitleg labelwoord

de rotonde Een weg die rond loopt. Er komen van verschillende kanten wegen op uit.

richting aangeven Laten zien welke richting je op wilt gaan. (voordoen)

het lek Een gat waaruit een vloeistof of lucht komt. (voorbeeld geven) 

lopen (vloeistof) Zachtjes eruit stromen. (voorbeeld geven)

de straal (vloeistof) Een smalle stroom. (voorbeeld geven)

alweer Nog een keer.

daarnet Nog maar korte tijd geleden.

onlangs Nog maar korte tijd geleden.
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repareren
Kapotte dingen weer maken, zodat ze weer werken of heel zijn. (Komt aan bod in de kern van de les, 
zie handleiding blz. 22.)

het voorlicht De lamp aan de voorkant van een fiets.

het achterlicht De lamp aan de achterkant van een fiets.

het knipperlicht Een licht dat telkens aan- en uitgaat.

de monteur
Iemand die apparaten in elkaar zet, of ze repareert. (Komt aan bod in de kern van de les, zie handlei-
ding blz. 22.)

de reparatie Iets wat kapot is weer heel maken, zodat het werkt. (voorbeeld geven)

een poosje Een tijd. (voorbeeld geven)

telkens Elke keer weer. (voorbeeld geven)

de passagier Iemand die ergens in meereist, bijvoorbeeld in een auto, boot of trein.

haast Snel iets moeten doen omdat je weinig tijd hebt. (voorbeeld geven)

de bocht Iets dat krom loopt. Bijvoorbeeld: De weg gaat niet rechtdoor, er zit een bocht in.

sturen Aan het stuur van een voertuig draaien, bijvoorbeeld van een auto. (voordoen)
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