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Bij Taal op niveau hoort een licentie. 
Die geeft toegang tot de website www.taalopniveau.info.  
Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten.  
De licentie moet eerst geactiveerd worden. 

• Ga naar licentie.edu-actief.nl. 

• Bovenaan de pagina staan 4 lege vakken.  
Vul hier de licentie in die je in je portfoliomap hebt gekregen.  
De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig. 

• Klik op de knop ‘Activeren’.  

• Volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna twee jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  
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De methodesite 
In dit boek wordt verwezen naar de methodesite:  
Kijk op de methodesite als je meer wilt oefenen. 
 
Ga dan naar www.taalopniveau.info/nederlands. 
Klik op de knop ‘Inloggen op deze website’. 

 
 
Vul je gebruikersnaam in. 
Vul je wachtwoord in. 
Klik op ‘Aanmelden’. 
Klik daarna op ‘Cursist’. 
 

 
 
Kijk bij ‘Spelling en grammatica en Woordenschat’. 
Klik op ‘Op weg naar 1F Woordenschat’.  
Daar staan de links naar extra oefeningen die bij dit boekje horen.  
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 Uitleg 
 
Dit boek gaat over woorden. 
En wat die woorden betekenen. 

• Als je op school leert … 
• Als je een boek leest … 
• Als je een gesprek voert … 
• Als je naar een film kijkt … 

 
Dan is het handig als je veel woorden kent. 
Dan begrijp je meer van: 

• je les  
• het boek 
• het gesprek  
• en de film.  

 
Woordenschat 
Als je het woord verdeelt, krijg je 2 woorden:  
woorden en schat  
 
Ken je veel woorden? 
Weet je wat die woorden betekenen? 
Dan heb je een grote woordenschat. 
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Lezen 
In dit boek staan oefeningen. 
Ze helpen je jouw woordenschat groter te maken. 
Maar weet je wat de beste manier is om dat te doen? 
Door te lezen, heel veel te lezen. 
Je mag kiezen. 
Het maakt niet uit wat je leest. 
Als je maar leest. 
Dus lees iets wat jij leuk of belangrijk vindt. 

• een strip 
• een tijdschrift 
• iets over jouw hobby 
• ……………………………………… 

 
Dit boek is een schoolboek. 
Er staan teksten, plaatjes en foto’s in. 
Er staan ook opdrachten in. 
Dan moet je iets doen. 
Vaak moet je dan iets schrijven. 
 
Soorten vragen in dit boek  
Er zijn veel soorten vragen. 
Er zijn veel manieren om een antwoord te geven. 
Hierna zie je de soorten vragen, die in dit boek staan. 
 
• Lees de tekst.  
 Omcirkel het goede antwoord. 

 
  

Romy moet met de trein. 
Gisteren was het ook al een chaos. 
Ze kijkt op de reisplanner op haar mobiel. 
 
Vraag: 
‘Gisteren was het ook al chaos.’ 
Wat wordt daarmee bedoeld? 

A Gisteren was het ook al een zooitje. 
B Gisteren reden de treinen wel op tijd. 
C Gisteren was het ook heel koud. 
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• Trek een lijn. 

 
 

• Vul de juiste letter in. 

 
 
• Vul de goede woorden in de zinnen in.  

 
 
• Wat betekent dat woord? 

Zet een x bij het goede antwoord. 
 

 
  

Wat betekent minimaal? 
O ongeveer 
O heel gemeen 
O niet minder dan 

Kies uit: uitgevallen – rechtstreeks – richting – informatiebalie – chaos. 

1. In de winter is het soms een ____________ in het verkeer. 

Zoek de betekenis bij het spreekwoord. 
1. Met één been in het graf. 
2. Niet goed in je vel zitten. 
3. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. 
 
A Vaak ziek zijn/niet echt gezond zijn. 
B Men wordt snel ziek maar genezen (weer beter worden) duurt lang. 
C Bijna dood of ernstig ziek zijn. 
 
1  
2  
3  

Welke twee woorddelen horen bij elkaar? 
Trek daar een lijn tussen. 
dienst    balie 
 
boven    planner 
 
bus    leiding 
 
informatie   regeling 
 
reis    station  
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• Soms staat er ook een plaatje bij. 
Zet een x bij het goede antwoord. 
 

 
 

• Maak deze kruiswoordpuzzel. 

 
 
• Schrijf de betekenis van de moeilijke woorden in de woordenlijst 

van deze les. 

 
 

 

Kijk in de woordenlijst achter in dit boek.  
Zoek het nummer van dit hoofdstuk op.  
Je ziet alle moeilijke woorden uit het hoofdstuk.  
Schrijf de betekenis bij de woorden. 
De betekenis staat ergens in de les of je hebt die al zelf opgezocht. 
In het hoofdstuk staan de woorden schuingedrukt. 

Van links naar rechts 
2. een doodshoofd betekent 
 let op …! 
4. dat moet 
7. kleur van gevaar 
8. beschermt je hoofd 
9. blust een brand 
 
Van boven naar beneden 
1. deur naar buiten 
3. dat mag niet 
5. deur naar binnen 
6. ergens waar je niet mag  
 roken, geldt een … 

Dit is een: 

 
o etiket 
o wieldop 
o brandslang 
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 Uitleg  
 
In een woordenboek staan alle woorden op alfabet.  
Eerst de woorden met a, dan de woorden met b enzovoort.  
Tot en met de woorden die beginnen met een z. 
Zo kun je makkelijker zoeken. 
 

 
 

Opdracht 1  
Doe deze opdracht in een tweetal. 
 
Vul de letters van het alfabet in.  
 

a       

b      

c      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Vul op alle lijnen een woord in dat begint met de letter ervoor. 

2. Zoeken met het alfabet 
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 Uitleg 
 
Je gebruikt het alfabet om te zoeken of te ordenen. 
Kijk naar de eerste letter van het woord. 
Kijk daarna naar de eerste letter van het volgende woord. 
Welke letter komt het eerst in het alfabet? 
Dan komt dat woord eerst in de rij. 
 
Voorbeeld 
 
beer   appel 
 
appel    beer 
 

 Opdracht 2 
 
Zet de woorden per regel op volgorde van het alfabet. 
 
Voorbeeld 
 
helm   trap   baas   klok 
baas   helm   klok   trap 
 
rood   geel   wit   zwart 

__________  _________  __________  _________   
 
jas   schoen  helm   bril 

__________  _________  __________  _________  
 
baas   man   vrouw   kind 

__________  _________  __________  _________  
 
gevaar  veilig   wond   ongeluk 

__________  _________  __________  _________  
 

 Opdracht 3 
 
Zet de woorden naast elkaar in alfabetische volgorde. 
Schrijf, als je dat handig vindt, het alfabet eerst nog een keer voor jezelf op. 
 
trein – bus – perron – conducteur – station – dienstregeling  
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 Uitleg 
 
Een woord met een a komt vóór een woord met b. 
Want de a komt voor de b in het alfabet.  
Een woord met m komt dus voor een woord met n  
Maar wat doe je als twee woorden dezelfde eerste letters hebben? 
Bijvoorbeeld: film en facebook. 
Dan kijken we naar de tweede letter: 
f-i-l-m 
f-a-c-e-b-o-o-k. 
De a komt eerder dan de i. 
Dus facebook komt vóór film. 
 

 Opdracht 4 
 
Zet de volgende woorden per rijtje in alfabetische volgorde:  
 
speler   set   script 

__________   __________  __________ 
 
rampenfilm  regie   rol 

__________  __________  __________ 
 
media   make-up  montage 

__________  __________  __________ 
 
televisie  trapeze  twitter 

__________  __________  __________ 
 
locatie  licht   lampen 

__________  __________  __________ 
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 Uitleg 
 
Er kunnen dus 2 (of nog meer) letters van een woord hetzelfde zijn.  
Dan zoek je naar de eerste letter die wel verschilt. 
 
Voorbeeld 1 
kom  k – o – m 
kop  k – o – p 
Hier verschilt de derde letter. 
De m komt staat eerder in het alfabet dan de p. 
De volgorde moet dus zijn: kom – kop. 
 
Voorbeeld 2 
kam  k – a - m 
kamer  k – a – m – e – r 
Hier is de derde letter hetzelfde. 
Toch is de volgorde: kam – kamer 
Bij het tweede woord komen er nog letters achter de m. 
Zo’n woord komt dan achteraan. 
 
Voorbeeld 3 
hond  h – o – n – d 
honger h – o – n – g – e – r  
Hier verschilt de vierde letter pas. 
De d komt staat eerder in het alfabet dan de g. 
De volgorde moet dus zijn: hond – honger 
 

 Opdracht 5 
 
Zet de woorden per rijtje in de volgorde van het alfabet. 
 
kas    kast    kap  

___________________ ___________________ ___________________  
 
deur    deuk    deukje 

___________________ ___________________ ___________________ 
 
stof    stoel    stok   

___________________ ___________________ ___________________ 
 
bad    bank    band 

___________________ ___________________ ___________________ 
 
kopje    koppen   kop 

___________________ ___________________ ___________________ 
 
keuken   keukendeur   keukentje 

___________________ ___________________ ___________________ 
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 Opdracht 6 
 
Doe nu hetzelfde met: 
 
stagegesprek 
stageverslag 
stageovereenkomst 
stagejaar 
stageplaats 
stagemap 
stagebegeleider 
 
 

 
 

Uitleg 
 
Wat vind je in het woordenboek? 
Je kunt een woordenboek gebruiken als: 
• je niet precies weet hoe je een woord schrijft  
Voorbeeld: 
Schrijf je actie of aktie?  
Het woord aktie staat er niet in, dus je schrijft actie.  
 
• je niet precies weet wat een woord betekent 
Voorbeeld 
Wat betekent het woord actie? 
 
Maar je kunt nog veel meer vinden in het woordenboek. 
Kijk maar naar dit voorbeeld: 
Dit staat bij werknemer. 
 
 

     
 
werk·ne·mer (de; meervoud: werknemers) 
1. iemand die voor een ander werkt en daarvoor betaald wordt 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

in 
lettergrepen 

de 
werknemer

2 werknemers de betekenis van 
het woord 



 
2. Zoeken met het alfabet 

16 

Nog een voorbeeld 
 

 
 
 

baan (de; meervoud: banen) 
 
 
 
 

1. aangelegde weg: ruim baan maken, de doortocht vrijmaken; iets op de 
lange baan schuiven, voor lange tijd uitstellen; het plan is van de baan, gaat 
niet door 
2. voor wedstrijden ingericht terrein: racebaan, renbaan, tennisbaan, 
wielerbaan 
3. terrein of route voor het opstijgen en landen van vliegtuigen, voor het 
rijden van trams en treinen 
4. weg die een voortbewegend lichaam aflegt 
5. betrekking: een baan op het ministerie. 
 
Werkwoorden opzoeken 
Ook werkwoorden kun je opzoeken. 
Zoek dan altijd het hele werkwoord: wij werken. 
 

 
 
vra·gen (werkwoord; vroeg of vraagde, heeft gevraagd) 
 
 
 

1. een vraag stellen 
2. verlangen, eisen, vergen: van iemand het onmogelijke vragen; hoeveel 
vraagt hij voor zijn huis? wil hij hebben? 
3. informeren: vragen naar de bekende weg, een overbodige vraag stellen 
4. uitnodigen 
5. verzoeken: om hulp vragen. 
 
Best moeilijk! 
Je hebt het vast gezien. 
De tekst in een woordenboek is niet makkelijk te lezen en te begrijpen. 
Vraag om hulp als je het niet goed begrijpt! 
 

 Opdracht 7 
 
Bekijk dit stukje uit het woordenboek goed. 
vrouw (de; v; meervoud: vrouwen)  
1. mens van het vrouwelijk geslacht 
2. echtgenote: groeten aan je vrouw 
3. (kaartspel) naam van een kaart; koningin: ruitenvrouw 
4. bazin, (tegen een hond) kom maar bij de vrouw 
 
a. Wat is goed? 

de vrouw/het vrouw 

De eerste regel ken  je al! 

3 verschillende 
spreekwoorden met baan 

Dit woord heeft 5 
betekenissen. 

de andere tijden van het werkwoord  

Dit werkwoord heeft 5 betekenissen. 
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b. Hoe schrijf je het meervoud van vrouw? 
twee vrouw_____ 

 
c. Hoeveel betekenissen heeft het woord vrouw? _____ 
 
d. Wanneer gebruik je de vierde betekenis? 

 

 

 Opdracht 8 
 
Bekijk dit stukje uit het woordenboek goed. 
 
roe·pen (werkwoord; riep, heeft geroepen) 
1. de stem verheffen 
2. (+ om) schreeuwen om iemand te laten komen: om hulp roepen 
3. iets met luide stem zeggen 
4. iemand verzoeken te komen 
 
a. Is het woord roepen een werkwoord? ja / nee 
 
b. Vandaag roep ik, maar gisteren ______________ ik. 
 

 Opdracht 9 
 
Bekijk dit stukje uit het woordenboek goed. 
 
ren (de; meervoud: rennen) 
1. snelle loop 
2. kippenren 
 
a. Wat is goed?  

de ren/het ren 
 
b. Wat is het meervoud van ren? 

 

 
c. Hoeveel betekenissen heeft het woord ren?  _____ 
 
d. Wat is een kippenren? 

 

 
e. Het woord rennen is óók een werkwoord. 
 
ren·nen (werkwoord; rende, heeft, is gerend) 
1. zeer snel lopen 
 

Hoeveel betekenissen heeft het werkwoord rennen? _____ 
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 Lees de tekst 
 
Een spoedgeval 
1. Jolijn loopt door de draaideur van het ziekenhuis.  

Ze komt in een grote hal. 
Waar moet ze naartoe? 
Links ziet ze een informatiebalie. 

5. ‘Goedemiddag’, zegt ze. 
‘Mijn vriend ligt hier. Zijn naam is Kees van Balen.’ 
Jolijn vertelt dat hij een operatie heeft gehad. 
De receptionist zoekt in de computer. 
Hij ligt op de afdeling Chirurgie. 

10. Dat is op de derde verdieping. 
Op kamer 345. 
Jolijn loopt naar de lift. 
Op de derde verdieping heeft ze al snel de kamer gevonden. 
Kees ligt met een wit gezicht in een bed. 

15. Hij is blij dat Jolijn er is. 
‘Wat is er gebeurd?’, vraagt Jolijn. 
 

 
 

Kees vertelt dat hij gisteren heel erg pijn in zijn buik had. 
Zijn moeder had de ambulance gebeld. 
Die bracht hem naar de spoedeisende hulp. 

20. Daar werd Kees onderzocht. 
Hij had een blindedarmontsteking. 
De chirurg heeft hem toen meteen geopereerd. 
Nu is zijn blindedarm eruit. 
Kees mist hem niet.  

25. Hij is blij dat de pijn weg is. 

3. Het ziekenhuis 
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 Uitleg 
 
In deze tekst staan enkele moeilijke woorden. 
Hierna zie je de betekenis van een paar van die woorden. 
 

 
Tip  
Je komt in een tekst soms moeilijke woorden tegen. 
Ze zijn moeilijk te lezen of je begrijpt ze niet. 
Wat betekent dat woord? 
Gelukkig staan er bij veel teksten plaatjes. 
Die plaatjes laten zien waar de tekst over gaat. 
 

Opdracht 1 
 
a. Kijk naar het plaatje hieronder. 

Het is een foto van de grote hal van een ziekenhuis. 
Vul onder de foto een woord uit de tekst op de vorige bladzijde in.  

 

 
Dit is de ________________________ in het ziekenhuis. 
Je kunt daar met je vragen naartoe. 

chirurgie De afdeling waar operaties worden gedaan. 

spoedeisende  
hulp 

De eerste hulp. Daar kom je aan met de ambulance.  
Of soms ga je daar zelf naartoe als je je verwond hebt. 
De artsen helpen je daar meteen. 

blindedarm-
ontsteking 

Een ontsteking in je buik, aan een stuk van je darm. 
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b. Hierboven zie je een deel van het wegwijsbord in het ziekenhuis. 

Hierop staan de afdelingen. 
Zoek de afdeling waar Kees ligt. 
Zet een streep onder de afdeling. 
 

 
 

c. Zo kom je het ziekenhuis binnen. 

Je gaat door de __________________________________ 
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d. Met de ambulance werd Kees naar de _______________________ 

________________ gebracht. 

Spoed betekent haast.  
Hij werd met haast (= snel) geholpen. 

 
Tip  
Je leest een tekst.  
Daarin staat een woord dat je niet kent. 
Bijvoorbeeld: stethoscoop. 
Zoek met Google.  
Typ het woord in en druk op Afbeeldingen. 
Je krijgt plaatjes van een stethoscoop.. 
Je ziet dan wat een stethoscoop is. 
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Opdracht 2  
 
Zoek de volgende woorden op met Google.  
Doe het zoals in het voorbeeld hiervoor. 
Schrijf de betekenis (kort) op. 
 
chirurg:  
 

 
receptionist:  
 

 
medicatie:  
 

 

Opdracht 3 
 
Lees de tekst Een spoedgeval nog een keer. 
Beantwoord de vragen. 
 
a. Aan wie vraagt Jolijn waar ze naartoe moet in het ziekenhuis? 
 

 
b. Op welke verdieping ligt Kees? 
 

 
c. Hoe heet de afdeling waar Kees ligt? 
 

 
d. Schrijf hieronder nog drie andere afdelingen in het ziekenhuis op. 

1. 

2. 

3. 
 
e. Welke mensen werken er in een ziekenhuis?  

Bedenk zo veel mogelijk beroepen. 
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