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Naam : ……………………………………… 
Datum: ……………………………………… 

 

Algemene herhaling taalbeschouwing 

  4
de

 leerjaar  

 
Oefening 1: Wie doet wat? 

 

 Maak van elke zin een ja-neevraag. 

 Duid het onderwerp aan met fluo of een kleurtje. 

 Onderstreep de persoonsvorm. 
 

Denk eraan! 

Het onderwerp = wie of wat doet/is iets? 

De persoonsvorm= een werkwoord.  Je vindt de persoonsvorm door een ja-

neenvraag te stellen en dan staat de persoonsvorm vooraan. 

Vergeet je leestekens en hoofdletters niet! 

  

1.In de natuur ontdek je nu de mooiste kleuren. 

Ontdek je in de natuur nu de mooiste kleuren? 

 

2. Vandaag maakt Tiny een mooie tekening van het bos. 

Maakt Tiny vandaag een mooie tekening van het bos? 

 

3. Straks bekijkt meester Frank haar werk. 

Bekijkt meester Frank straks haar werk? 

 

4. Hij vindt dat Tiny veel tekentalent heeft. 

Vindt hij dat Tiny veel tekentalent heeft? 

 

5. Ik kan echt heel goed dansen. 

Kan ik echt heel goed dansen? 

 

6. Jongens en meisjes hebben evenveel talenten. 

Hebben jongens en meisjes evenveel talenten? 
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Oefening 2: Ja-neevragen zoeken. 

 

 Kleur alle ja-neevragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 3: Mopjes lezen 

 

 Lees de moppen. 

 Duid het onderwerp aan met fluo of een kleurtje. 

 Onderstreep de persoonsvorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan Rune goed 
tekenen? 

Speelt Jenne viool en 
dwarsfluit? 

Welk t alen t  zou 
ji j g raag 
heb b en? 

Wat is er met jou 

aan de hand? 

Vissen 

 

Twee vissen komen elkaar tegen. 

De ene vis zegt tegen de andere: “Haai!” 

De andere vis roept verschrikt: “Waar?” 

Geduld is een talent 
 
Mijn talent is geduld.  Weet je wat het toppunt van 
geduld is? 
Je tekent een kleurrijke vogel op de muur. 
Je wacht geduldig.  Hoelang?  Je wacht tot de 
vogel wegvliegt! 
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Denk eraan! 

Zelfstandige naamwoorden = woorden die een naam geven aan personen, dingen, 

planten en dieren. 

Bijvoeglijke naamwoorden= beschrijft hoe iets of iemand is.   Meestal staat een 

bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord. 

Lidwoorden = staan voor een zelfstandig naamwoord.  (de / het / een) 

 

Oefening 4: Zelfstandige naamwoorden 

 

 Kleur de zelfstandige naamwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 5: Lidwoorden 

 

 Schrijf het juiste lidwoord bij de zelfstandige naamwoorden.  

 Kies uit de of het. 

 

de rok          het team  het paard  de politie 

 

de  schildpad  de tram  het goud  het boek 

 

Oefening 6: Bijvoeglijke naamwoorden 

 

 Lees de tekst. 

 Kleur de bijvoeglijke naamwoorden. 

 

Antonio liep weg van school omdat hij gepest werd.  Hij verstopte zich in een 

vervallen abdij.  Daar vond zijn moeder hem en nam hem mee naar huis. 

dolfijn grijze inkleuren 

Dirk boekenkast meetstok 
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Thuis stopte mam hem in een warm bad met schuim en legde droge kleren klaar. 

Zodra Antonio beneden kwam, wilde hij meteen weer naar zijn veilige dinotent 

trekken. 

Maar daar stak ma een stokje voor. “Morgen, tenminste als de zon schijnt, kun je 

terug”, zei ze beslist. “Ik verwittig de school dat we je gevonden hebben.” 

Na een lang telefoongesprek met de vriendelijke directrice en met juf Irene, zei mam: 

“We hebben afgesproken dat je even niet naar school hoeft, zodat je tot rust kunt 

komen.”  Voor het eerst verscheen er een kleine glimlach op Antonio’s gezicht. 

 

Ergens een stokje voor steken = iets verhinderen 

Verwittigen = op de hoogte brengen 

 

Oefening 7: Verwijswoorden 

 

Denk eraan! 

Wat is een verwijswoord? 

Een verwijswoord verwijst naar iets dat (iemand die) al eerder vernoemt werd.  

Verwijswoorden zorgen ervoor dat we niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen.  

Vb.  hij, zij, die, dat, hem, haar, ze, hun, daarvoor enz... 

 

 Lees de tekst. 

 Trek een pijl naar het woord of de woorden waarnaar de gemarkeerde 

verwijswoorden verwijzen. 

 

Zalm zwemt stroomopwaarts 

Een zalm wordt geboren in een rivier, maar brengt zijn leven door in de 

zee. 

Zalmen blijven daar niet, ze keren terug naar de plaats van hun 

geboorte. 

Daarvoor moeten ze stroomopwaarts zwemmen. 

Andere vissen kunnen dat niet. 
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Beeld je maar eens in dat je zelf onderaan een waterval staat en 

omhoog moet! 

Een zalm kan dat wel, hij is kampioen in tegen de stroom in zwemmen! 

 

 

Oefening 8: Wat wil het zeggen? 

 

 Geef het spreekwoord en de bijpassende verklaring dezelfde kleur.  
 Tip: De antwoorden vind je in je werkboek Taalbende 4B blz. 27. 

 

Iets voor een appel en een ei kopen. 
 

Iemand krijgt een verdiende straf. 

Op eieren lopen. 
 

Het is goedkoop, kost niet veel. 

Boontje komt om zijn loontje. 
 

Niet zomaar geloven wat iemand zegt. 

Iets met een korreltje zout nemen. Iemand wordt op dezelfde manier 
behandeld, zoals hij of zij anderen 

behandelt. 

Een koekje van eigen deeg krijgen. 
 

Heel voorzichtig zijn. 

Met iemand een appeltje te schillen 
hebben. 

Met iemand nog iets onaangenaam af 
te handelen hebben. 

 

 

Veel succes!   

Juf Vicky en juf Liselotte 


