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HOOFDSTUK 1

Woorden op school

OPDRACHT 1
Milan schrijft elke dag een stukje over zijn nieuwe school. Het is een blog.
Lees dag 1 van de blog.

Mijn blog: dag 1
Morgen ga ik naar mijn nieuwe school. Daarom ben ik een beetje zenuwachtig.
Maar ik ben ook nieuwsgierig.
De nieuwe school is niet helemaal onbekend voor me.
Ik ben er al een paar keer geweest. En 2 van mijn vrienden zitten op deze school.
Jan zit in de eerste klas en Hicham zit in de tweede klas.
Ze vertellen vaak leuke en interessante verhalen.
Volgens mij ga ik me er snel op mijn gemak voelen.

WAT BETEKENEN DE WOORDEN?

Zenuwachtig = Je vindt iets spannend.
Voorbeeldzin: Ik ben zenuwachtig omdat ik de toets niet goed geleerd heb.

Nieuwsgierig = Graag iets willen weten of leren.
Voorbeeldzin: Ik ben nieuwsgierig naar mijn cijfer.

Onbekend = Je weet er nog niets over.
Voorbeeldzin: Het is mij onbekend of ik vrij ben op die middag.

Interessant = Je wilt het graag weten.
Voorbeeldzin: Ik vind alles wat met vogels te maken heeft interessant.

Gemak = Prettig of plezierig.
Voorbeeldzin: Bij mijn vrienden voel ik me op mijn gemak.

2



OPDRACHT 2
Wat past bij de foto? Kies uit: zenuwachtig - nieuwsgierig- onbekend - op mijn gemak.
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OPDRACHT 3
Welk woord past op de puntjes?
Milan loopt naar de nieuwe school en voelt een beetje pijn in zijn buik.
Milan is ...

onbekend

nieuwsgierig

zenuwachtig

Op de nieuwe school krijgt hij allemaal nieuwe vakken.
Dat vindt hij ...

nieuwsgierig

interessant

onbekend

De docenten zijn vrolijk en vriendelijk.
Milan voelt zich al snel ...

op zijn gemak

nieuwsgierig

zenuwachtig

In de nieuwe klas zitten veel leerlingen die uit een andere stad komen.
De meeste leerlingen zijn voor Milan ...

interessant

nieuwsgierig

onbekend

De nieuwe leerlingen zijn best aardig en dus wil Milan ze beter leren kennen.
Milan is ...

op zijn gemak

nieuwsgierig

zenuwachtig

ZENUWACHTIG

Als je zenuwachtig bent, dan ben je bang dat iets niet goed gaat.
Zenuwachtige mensen zijn nerveus of gespannen of onrustig.
Soms ga je zweten als je zenuwachtig bent.
Of je krijgt een raar gevoel in je maag.
En je stem klinkt iets anders. Of je stem gaat trillen.

Voorbeeldzinnen:
1. Toen Karim iets voor de klas moest vertellen, werd hij erg zenuwachtig.
2. Karel was zenuwachtig voor de start van de finale.
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OPDRACHT 4
Denk terug aan de eerste dag op je nieuwe school.
Was je zenuwachtig? ja / nee
Hoe merkte je dat?

Hoe merkten anderen dat?

OPDRACHT 5
Wanneer was jij zenuwachtig?

Waarom was je zenuwachtig?

Hoe merkte je dat je zenuwachtig was?

Hoe zorgde je dat je minder zenuwachtig werd?

NIEUWSGIERIG

Als je nieuwsgierig bent, dan wil je graag iets weten of leren.
Je hebt dan veel belangstelling voor iets.
Nieuwsgierige mensen stellen veel vragen.
Ze zoeken informatie op internet. Of in boeken of tijdschriften.
Ze kijken films op tv. Of op YouTube.

Voorbeeldzinnen:
• Mijn opa heeft me een duur cadeau beloofd. Ik ben vreselijk nieuwsgierig wat het

zal zijn.
• Ik ben nieuwsgierig of mijn fiets nog aan de lantaarnpaal vastzit.

NIEUWS EN GIERIG
Het woord ‘nieuwsgierig’ bestaat uit 2 woorden: ‘nieuws’ en ‘gierig’.
Gierig betekent hier: je wilt het heel graag.
Nieuwsgierig betekent dus: je wilt heel graag nieuws hebben.
Leergierig betekent dan: je wilt heel graag leren.
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OPDRACHT 6
Waar ben jij nieuwsgierig naar?
Vul het woordweb in.

OPDRACHT 7
Waar ben jij nieuwsgierig naar? Schrijf 2 voorbeelden op.

1.

2.

OPDRACHT 8
Sommige mensen zijn vreselijk nieuwsgierig, andere helemaal niet.
Schrijf 3 namen op van mensen die nieuwsgierig zijn.
Schrijf erbij wat deze mensen graag willen weten.

1.

2.

3.

ONBEKEND

Iets is onbekend als je er niets van weet. Je kent iets niet.
Het is voor jou niet bekend.
Een stad of een land waar je nog nooit bent geweest, is voor jou onbekend.
Iemand die je nog nooit hebt ontmoet, is voor jou ook onbekend.

Voorbeeldzinnen:
1. Ik ben onbekend in deze stad want ik kom er voor de eerste keer.
2. Let op! Er loopt een onbekend dier door de tuin.

WOORDEN WAAR 'ON' VOOR STAAT
Het woord ‘onbekend’ begint met ‘on’.
‘On’ betekent ‘niet’. Onbekend is niet bekend.
Onbewust = niet bewust.
Oneindig = er komt geen einde aan.
Onschuldig = je hebt geen schuld; je bent niet schuldig.
Ongeduldig = je hebt geen geduld.
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OPDRACHT 9
Schrijf 2 steden op die onbekend voor je zijn.

1.

2.

En schrijf 2 landen op die onbekend voor je zijn.

1.

2.

Naar welke onbekende stad wil je graag toe? Waarom?

En naar welk onbekend land wil je graag toe? Waarom?

OPDRACHT 10
Is het bekend of onbekend voor jou? Kruis aan.

OnbekendBekend

De tafel van 8

De naam van de burgemeester

Het nummer van de bus die bij de school stopt

De dag waarop je geboren bent

WhatsApp gebruiken

De reden waarom elke dag patat eten ongezond is

De letters van het alfabet

De betekenis van de afkorting RTL

De reden waarom de lucht blauw is

Het Wilhelmus
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INTERESSANT

Als iets interessant is, wil je er meer over weten. Het heeft je aandacht.
Het heeft je interesse. Je zoekt meer informatie.
Je hebt er belangstelling voor.

Voorbeeldzinnen:
1. Wat een interessant boek heb je bij je. Mag ik het een keer lenen?
2. Die film over de witte haai vond ik interessant. Ik heb er veel van geleerd.

ANDERE WOORDEN
Er zijn meer woorden die ongeveer hetzelfde betekenen als ‘interessant’: aardig,
aantrekkelijk, boeiend en belangrijk.
Andere woorden zijn: gaaf, vet of cool.
Die woorden gebruik je vaker dan het woord ‘interessant’.
Maar ze betekenen bijna hetzelfde.

OPDRACHT 11
Wat is jouw hobby?

Wat is het interessante aan jouw hobby?

Wat vinden andere mensen van jouw hobby?

OPDRACHT 12
Kijk naar je lesrooster. Elke dag heb je verschillende vakken.
Sommige vakken vind je interessant, andere vakken niet.

Welke 2 vakken vind je het meest interessant? Waarom?

1.

2.

Welke 2 vakken vind je het minst interessant? Waarom?

1.

2.
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OPDRACHT 13
Pak een krant. De Metro of de PrO-krant bijvoorbeeld. Of zoek op internet.
Welke artikelen vind jij interessant? Schrijf er 2 op.

1.

2.

OPDRACHT 14
Vind je het interessant of saai?
Geef 10 punten aan het onderwerp dat je het meest interessant vindt.
Geef 1 punt aan het onderwerp dat je het minst interessant vindt.

CijferOnderwerpen

Vakantiefoto’s van koningin Máxima

Een film over de jacht op olifanten

Een schoolreis naar de Efteling

Verzamelen van voetbalplaatjes

Verzamelen van Barbiepoppen

Elke ochtend naar het Jeugdjournaal kijken

Winkelen met vrienden of vriendinnen

Hardlopen voor het goede doel

De tafels van 1 tot en met 10 uit je hoofd leren

Een weekend naar de camping met je familie

GEMAK

Je voelt je ergens op je gemak als alles prettig of plezierig voor je is.
Het woord ‘makkelijk’ heeft hiermee te maken.

Voorbeeldzinnen:
1. Bij mijn familie en mijn vrienden voel ik me altijd op mijn gemak.
2. Doe jij voor het gemak mijn boodschappen? Dan kijk ik de film af.
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OPDRACHT 15
Veel mensen vinden gemak prettig. Internet zorgt bijvoorbeeld voor gemak.

Schrijf 4 dingen op die je via internet kunt bestellen.

1.

2.

3.

4.

Wat heb jij de laatste tijd via internet besteld?

Schrijf 2 voorbeelden op.

1.

2.

Waarom vinden mensen dat ze via internet op hun gemak kunnen winkelen?

OPDRACHT 16
Bij wie (of waar) voel jij je erg op je gemak?

Waarom voel je je dan op je gemak?

OPDRACHT 17
Wat past erbij? Trek lijnen.

Je wilt graag iets weten of leren.Zenuwachtig

Je bent bang dat iets niet goed gaat.Nieuwsgierig

Iets wat prettig, plezierig ofmakkelijk
is.

Onbekend

Je wilt er meer over weten, je hebt
er interesse in.

Interessant

Je weet er niets van, je kent het niet.Gemak
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