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Naam: ………………………………. 

Datum: ……………………………… 

 
 

 Voorbereiding: herhalingstoets: Taalbeschouwing: 
thema 1 t.e.m. thema 4 

 

 

1.Wie doet het? 
 
Onderstreep in elke zin het onderwerp. 
Het onderwerp vind je door de vraag te stellen: Wie of wat doet iets? 
  
Voorbeeld: Elke morgen eet mijn zus boterhammen met choco.  
 
 
1) Maar gisteren deed haar buik pijn. 
 
2) Dus belde papa de dokter. 
 
3) Hij kwam met een mooie auto.  
 
4) Tijdens dat onderzoek lette ik goed op. 
 
5) De dokter gebruikte allerlei instrumenten. 
 

 
2. Ja of neen? 
 
Maak van deze zinnen ja-neenvragen.  
Vergeet de hoofdletters en leestekens niet. 
Duid in elke zin het onderwerp met rood aan en de persoonsvorm met blauw. 
 
1) De meisjes spelen liever buiten. 
 
........................................................................................................................................ 
 
2) De buurjongen krijgt een nieuwe fiets. 
 
........................................................................................................................................ 
 
3) Het water van het zwembad lijkt groen. 
 
........................................................................................................................................ 
 
4) Morgen komt de trein op tijd. 
 
........................................................................................................................................ 
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3. Kun jij dat allemaal?  
 

Schrijf de stam van de werkwoorden op. De stam vind je door ik… ervoor te 
zetten. 

 

infinitief stam infinitief stam 

worden  zijn  

lopen  hebben  

slapen  leren  

 
4. Op bezoek bij miniheksje. 
 
Schrijf naast elk woord het verkleinwoord op. 
 
huis wordt ...........................................  raam wordt...........................................
  
deur wordt ...........................................  riem wordt ........................................... 
 
deken wordt ...........................................  hemd wordt ......................................... 
 
 
5. Trollen, wie zijn ze en wat doen ze? 
 
De zinnen staan vol met foute lidwoorden.  Schrijf de zin met de juiste 
lidwoorden over op de schrijflijntjes.   
Vergeet de hoofdletters en leestekens niet! 
 
 
  
 
 
 

 
         
  
 
 
 
 
6. Zoek het verwijswoord. 
 
Onderstreep telkens in de tweede zin het verwijswoord en trek een pijl naar het 
woordje waar het naar verwijst. 
 
1) Wouter draagt een bril.  Hij heeft zelf de kleur mogen kiezen. 
 
2) Fran vertelt een spannend verhaal.  Iedereen luistert er naar. 
 
3) Kit drinkt altijd cola.  Dat is haar lievelingsdrank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Trollen blijven ook graag fit.  De goede conditie 
is belangrijk voor het trol.  Het favoriete sport 
van trollen is boomstam gooien. 

 
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 
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7. Titels van Suske en Wiske verkennen.   
 
Onderstreep het bijvoeglijk naamwoord met blauw en omcirkel het zelfstandig 
naamwoord. 
 
1) Het zingende nijlpaard 

2) De snorrende snor 

3) De lollige lakens  

8. Lollige titels maken. 
 

Maak de striptitels lollig.  Dat doe je door een passend bijvoeglijk naamwoord 
in te vullen. 
 
   1) De ..............................................................  olifant 

 

   2) De ..............................................................  mijn 

 

9. Ik laat me niet vangen. 
 
Duid bij elke tekst aan wat voor soort tekst het is. 
Duid aan of het fictie of non-fictie is. 
      
        

tekstsoort:  
 

o recept 
o liedjestekst 
o stripverhaal 
o woordenboek 
o krantenartikel 
 
o fictie       
o non-fictie 

 
 
 

 tekstsoort:  
 

o recept 
o liedjestekst 
o stripverhaal 
o woordenboek 
o krantenartikel 
 
o fictie       
o non-fictie 
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10. Het communicatieschema.  

 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

Wie is de zender? ……………………………………………………………………… 

Wie is de ontvanger? ………………………………………………………………….. 

Wat is de boodschap? 

.………………………..…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……… 

Wat is de bedoeling? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Extra oefening voor de vlugge leerlingen: 
 

Het huisje van Tinkerbell 

 Lees de tekst. 
 Omkring alle lidwoorden. 
 Noteer het verkleinwoord van de vetgedrukte woorden. 

 
Welkom in het huis van elfje Tinkerbell 

Het huis heeft vier vensters waardoor elfje urenlang naar buiten zitten te turen.  

Op één van de vensterbanken staat een bloem te verwelken in haar vaas.  In de 

keuken staat een mooie tafel met daarrond vier leuke stoelen.  Boven het 

fornuis hangt een rek met potten.  Tinkerbell houdt ervan om gezellig samen te 

eten.  In de slaapkamer staat een houten bed. Op het bed ligt een wollen deken 

en twee zachte kussens. Ze vindt het heel fijn in haar huis.  

Hoe kan je aan de leerkracht een 
zakdoekje vragen? 


