
Taalbundel 20/04 – 24/04 

Spelling 

• verenkelen en verdubbelen 

 

Begrijpend lezen 

• Oud, ouder, oudst: tekstsoorten, open 

en gesloten vragen 

 

 

 
 

Ook voor taal gaan we verder oefenen op onze spellingsregels en op begrijpend 
lezen. We vragen extra veel inzet van jullie. Daarom is het vanaf  deze week de 
bedoeling dat je elke dag de oefeningetjes maakt die wij voor jullie 
hebben  samengesteld. Lees onder elke dag heel goed wat je moet doen en los 
de oefeningen op. Ben je helemaal klaar met de oefeningen van de dag? Trek 
dan een foto van je antwoorden en stuur ze door naar 
basis4deleerjaarhoogstraat@zavobasis.be  

 

 

 

Heel veel succes en tot snel (via Google Meet)!  

 

Groetjes 

De juffen 

mailto:basis4deleerjaarhoogstraat@zavobasis.be


Dinsdag 21 april 

Spelling: verenkelen en verdubbelen 

 

 

 



Oefening 1: Herhaling verenkelen

 

Oefening 2: Herhaling verdubbelen 

 

 



Oefening 3: Verenkelen en verdubbelen kleuren 

En nu jij! Kleur de woorden waar je moet verdubbelen groen en de woorden 

waar je moet verenkelen rood. Gebruik het schema!  

Bijvoorbeeld:  

gabbers → ik hoor een korte a dus ik schrijf 1 a en 2 b’s. 

tafel → ik hoor een lange aa dus ik schrijf 1 a en 1 f. 

 

de begrafenis aangevallen  de gabbers  de krokodil   

de juwelen  tevreden  de vriendinnen enorme  

stoffig  binnenste  wij staren  messen 

resultaten  hakken  geschrokken tekening  

halen   verstoppertje jarenlang  verzinnen 

 

Oefening 4: Verenkelen of verdubbelen?  

Hoor je op het einde van de klankgroep een korte of een lange klank? Moet je 

verdubbelen of verenkelen? Vul de letters in zodat het woord klopt. Schrijf 

daarna het woord over. 

 

 

 

 



Woensdag 22 april 

Begrijpend lezen: Oud, ouder, oudst 

Tekstsoorten 

Ken je de verschillende tekstsoorten nog? Lees de tekstjes en schrijf boven elk 

tekstje welke tekstsoort dit is.  

Kies uit: een stripverhaal, een gedicht, een reclametekst, een nieuwsbericht, 

een uitnodiging, een e-mailbericht, een verhaal. 

 

Tekst 1: _________________________________ 

 

 

Tekst 2: _____________________ Tekst 3: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst 4: ______________________________________ 

 

 

 

Tekst 5: _________________________________________ 

 

Tekst 6: ________________________________________ 

 

Tekst 7: _________________________________________ 

 

 



Donderdag 23 april 

Begrijpend lezen: Oud, ouder, oudst 

Open en gesloten vragen 

Lees de tekst aandachtig. 

 



 

In de tekstballonen worden verschillende vragen gesteld over de tekst die je 

zonet gelezen hebt. Kleur de gesloten vragen in het groen en de open vragen in 

het rood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was Jeanne-Louise 

Calment 122 jaar toen 

ze stierf? 

 

Waarom had Jeanne 

geen erfgenamen 

meer? 

 

 

 

 

Is er een officieel 

papier om te bewijzen 

dat een vrouw uit 

Kazachtstan 130 jaar 

is geworden? 

Welke afspraak 

maakte Jeanne met 

haar notaris in 1965? 

Woonde Jeanne-

Louise in België? 

Hoe zou je kunnen 

controleren hoe oud 

iemand is?  



Geef nu een antwoord op de vragen. Denk eraan: als je te maken hebt met een 

gesloten vraag zal je antwoord ‘ja’ of ‘nee’ zijn. 

1. Was Jeanne-Louise Calment 122 jaar toen ze stierf? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

2. Waarom had Jeanne geen erfgenamen meer? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

3. Welke afspraak maakte Jeanne met haar notaris in 1965? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

4. Is er een officieel papier om te bewijzen dat een vrouw uit Kazachtstan 
130 jaar is geworden? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

5. Woonde Jeanne-Louise in België? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

6. Hoe zou je kunnen controleren hoe oud iemand is?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 



Vrijdag 24 april 

Begrijpend lezen: Oud, ouder, oudst 

Open en gesloten vragen 

Lees de tekst aandachtig. Stel zelf één gesloten en één open vraag. 

 

 

 

Gesloten vraag 

  

________________________________________________________________? 

 

Open vraag  

 

________________________________________________________________? 


