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De betekenis van deze woorden uit je hoofd leren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De zintuigen
De reuk
De tastzin
Het zicht
Buitengewoon
Doodnormaal
Keuren
Het gerecht
Bepalen
Bitter
Dankzij
Draaien om

Zintuigen

Betekenis:
1. De zintuigen: zintuigen geven je informatie over de wereld om je heen.
Je kunt ermee horen, zien, ruiken, proeven en voelen.
2. De reuk: is één van je zintuigen. Met je reuk kun je ruiken, je gebruikt
hiervoor je neus.
3. De tastzin: is één van je zintuigen. Met je tastzin kun je voelen,
bijvoorbeeld met je handen.
4. Het zicht: is één van je zintuigen. Met je zicht kun je zien.
5. Buitengewoon: niet gewoon, heel bijzonder.
6. Doodnormaal: heel normaal
7. Keuren: kijken of iets goed is, bepalen of iets goed.
8. Het gerecht: het deel van de maaltijd dat in 1x wordt opgediend.
9. Bepalen: vaststellen, zorgen dat je iets zeker weet.
10. Bitter: een speciale, scherpe smaak. Witlof is bijvoorbeeld bitter.
11. Dankzij: door, met behulp van.
12. Draaien om: als iets ergens om draait, dan gaat het daarover, dan is dat
het belangrijkste.

De betekenis van deze woorden uit je hoofd leren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Slechthorend
De doventolk
De gebarentaal
Oost-Indisch doof zijn (gezegde)
Vertalen
Het gehoorapparaat
Het gebrek
Het diploma
Opscheppen
Reageren
Zich concentreren
Sneu

De gebarentaal

Betekenis:
1. Slechthorend: als je niet zo goed kunt horen, ben je slechthorend.
2. De doventolk: iemand die voor zijn beroep gesproken taal vertaalt
naar gebarentaal heet een doventolk.
3. De gebarentaal: taal waarbij je praat door middel van gebaren.
4. Oost-Indisch doof zijn (gezegde): je doet net alsof je iets niet hoort,
maar eigenlijk hoor je het wel!
5. Vertalen: iets van de ene taal omzetten in een andere taal.
6. Het gehoorapparaat: een apparaatje waarmee je beter kunt horen.
7. Het gebrek:
1. een deel van iemands lichaam dat niet helemaal in orde is.
2. Ergens een tekort van hebben.
8. Het diploma: een papier waarop staat dat je geslaagd bent voor iets.
9. Opscheppen: als je dingen over jezelf vertelt,
maar daarbij flink overdrijft.
10. Reageren: iets terugdoen of terugzeggen.
11. Zich concentreren: als je je aandacht goed
bij één ding houdt, concentreer je je.
12. Sneu: zielig of jammer.
Het diploma

De betekenis van deze woorden uit je hoofd leren:
1.

Scherp

2.

Wazig

3.

De lenzen

4.

De loep

5.

De microscoop

6.

Doodsbang

7.

Onderscheiden

8.

Het geintje

9.

Zichtbaar

10. Griezelen
11. Althans
12. Gruwelijk

De microscoop

Betekenis:
1.

Scherp: als je iets scherp ziet, dan zie je iets duidelijk.

2.

Wazig: Als je iets wazig ziet, dan zie je iets onduidelijk, niet scherp.

3.

De lenzen: Kleine doorzichtige rondjes die je op je ogen doet om
beter te zien. Lenzen draagt je in plaats van een bril.

4.

De loep: een bol glas waardoor je kleine dingen een beetje kunt
vergroten zodat je ze beter kunt bekijken.

5.

De microscoop: een apparaat waarmee je kleine dingen heel erg
kunt vergroten zodat je ze beter kunt zien.

6.

Doodsbang: heel erg bang.

7.

Onderscheiden: het verschil zien tussen twee dingen.

8.

Het geintje: het grapje.

9.

Zichtbaar: iets wat je kunt zien.

10. Griezelen: bibberen van angst, bijvoorbeeld bij een enge film.
11. Althans: tenminste.
12. Gruwelijk: vreselijk, akelig.

wazig

Wat moet je nog meer weten voor de taaltoets?


Woorden in alfabetische volgorde zetten
bijvoorbeeld:
Kruis aan waar staan de woorden in alfabetische volgorde?
o draaien – dropjes – dorpen – denken
o denken – dorpen – draaien – dropjes
o denken – dropjes – dorpen – draaien



Woorden in het meervoud zetten
bijvoorbeeld:
blad – bladen, smid – smeden, stad – steden, huis – huizen



Het goede voegwoordje kiezen in een zin, zodat de zin klopt
bijvoorbeeld:
Ik ga niet naar buiten want / of / maar het regent.



Weten hoe je van een woord een verkleinwoord maakt.
bijvoorbeeld:
haring – harinkje
huis – huisje
bal – balletje
bloem – bloempje

