
Ik ben een kip. 

Nee, natuurlijk geen echte kip. 

Ik ben een meisje. Ik heet Julie.

Maar ik vind mezelf een kip. 

Een echte domme kip!

Gisteren moesten we een verhaal 

schrijven.

De juf zei dat we mochten kiezen. 

Maar dat vond ik juist moeilijk!

Kon ik over mijn poes schrijven? 

Maar die is heel gewoon… 

Zo krijg ik geen blad vol.

Ik zoog op mijn balpen. 

Dat doe ik altijd als iets moeilijk is. 

Dan kan ik beter denken. 

Hoe harder ik dacht, hoe harder ik zoog.

Plots proefde ik een rare smaak in mijn 

mond!

Vieze inkt op mijn tong! 

Ik sloeg een kreetje van schrik.

En dat hoorde Sam, die naast mij zat.

Hij keek mij heel raar aan. 

En schoot toen in een luide lach.

Dat was echt wel flauw. 

Want nu zag de hele klas het: mijn 

blauwe mond en tong!

Ik werd zo rood als een tomaat. 

Begrijp je nu waarom ik een kip ben?

Ik ben zo boos op mezelf! 

Maar ook een beetje blij…

Want ik weet nu waarover ik schrijven 

kan: over een meisje met een blauwe 

tong!

Een blauwe tong en een rode tomaat
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Oefenen maar!
Zijn deze zinnen goed of fout? Schrijf het erachter. 

Sam moest heel luid lachen.      .....................

Inkt smaakt heel lekker.     .....................

Het verhaal gaat over een kip.     .....................

Julie is boos op zichzelf.     .....................

Vul het juiste woordje in.

Julie zoog op haar ......................................... .

Dan kan ze veel beter ......................................... .

Ze proefde een ......................................... smaak in haar mond.

Ze werd zo ......................................... als een tomaat.

Wat is juist? Kleur het bolletje voor het goede antwoord.

Wanneer zuigt Julie op haar pen? Waarover zal ze een verhaal schrijven? 

 Als ze moe is.  Over een kip.

 Als iets moeilijk is.  Over een meisje met een kip.

 Als ze verdrietig is.  Over een meisje met een blauwe tong. 

Maak de zin af. Trek een lijn naar wat past.

Julie is     rood.

Een tomaat is     blauw.

Julie’s tong is     boos.

De inkt is      vies.
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Elke dinsdag gaat de klas van Zara 

zwemmen. 

Zara vindt zwemmen super!

Maar er is een probleem. 

Zara is niet snel met aan- en uitkleden.

En van de juf moet het snel gaan. 

Vooruit, hop, het water in, meisjes!

Meestal is Zara de laatste. 

Dus ze doet haar badpak thuis al aan.

Met daarover een trui en broek. 

Zo lukt het meestal goed. 

Zara is al snel in het water.

Ze moeten eerst oefenen: armen open, 

benen toe…

Wie kan mag een keer het zwembad 

overzwemmen. Dat kan Zara vlot.

Het laatste kwartier mogen ze spelen.

En dan, hop, afdrogen en aankleden.

Zara staat in haar kleedhokje. 

Ze zoekt in haar zak. 

Waar is haar onderbroek?

Oh, nee! Nog thuis. Wat nu?  

Met mijn blote billen in mijn broek?

Nee, dat is een raar gevoel. 

Dat wil ik niet. 

Ze boent zich met de handdoek droog.

Maar dat lukt niet zo goed. 

Haar badpak blijft wat nat.

Dat is niet zo erg, denkt Zara. 

Straks doe ik thuis mijn onderbroek aan.

Maar ik zeg het niet in de klas. 

Het is mijn geheim! 

Mijn badpakgeheim…

Dinsdag is zwemdag
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Oefenen maar!
Wat zou jij doen als jij je onderbroek was vergeten? Kleur wat past!

Zet de zinnen in de juiste volgorde door er een cijfer van 1 tot en met 4 
voor te zetten.

 Ze vindt haar onderbroek niet.

 Zara doet haar badpak thuis aan.

 Ze zwemmen en spelen in het water.

 Zara houdt haar natte badpak aan.

Geef een antwoord op de vraagjes.

Hoelang mogen de kinderen in het water spelen?

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

Wat kan Zara vlot?

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

Waarom wil Zara niet met haar blote billen in haar broek?

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

Wat denk jij? Zullen de andere kinderen Zara’s badpakgeheim ontdekken? 

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

huilen de juf om hulp vragen het aan mijn vrienden vertellen

met mijn blote billen in mijn broekook mijn badpak aanhouden
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Jens en Lien wonen in een drukke 

straat. 

Er rijden heel veel auto’s. 

En daarom mogen ze er niet spelen.

Dat is dus niet zo leuk. 

Ook met de fiets is het te gevaarlijk!

Jens en Lien hebben wel een tuintje. 

Maar dat is heel erg klein. 

Voetballen en fietsen lukt er dus niet.

Maar onlangs gebeurde er iets leuks! 

Aan het eind van de straat maakte men 

een park!

Vroeger was daar een stort. 

Een stort is een plaats waar afval wordt 

gegooid.

Later gooide men er aarde op.

Toen begon er eerst onkruid te groeien. 

En nog weer later kwamen er ook 

struiken en bomen.

Maar het was er vies en gevaarlijk. 

En er was een hek rondom. 

Niemand kon er dus op.

Maar nu is daar dus een park!

Er zijn paden en bankjes. 

Een groot grasveld met een speeltuin. 

En een mooie vijver met dikke eenden.

Oude mensen komen er in de zon zitten. 

Grote mensen lopen er rondjes.

En kinderen komen er spelen. 

Jens en Lien zijn superblij.

Want nu kunnen ze voetballen en 

verstoppertje spelen. 

En veilig fietsen. Leve het park!

Een park in de buurt!
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Oefenen maar!
Zijn deze zinnen goed of fout? Schrijf het erachter.

In de straat van Jens en Lien rijden veel auto’s.     .....................

Men gooide stenen op het stort.     .....................

In het park is geen speeltuin.     .....................

Jens en Lien zijn blij met het park.     .....................

Geef een antwoord op de vraagjes.

Waarom mogen Jens en Lien niet op straat spelen? 

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

Waarom kunnen ze niet voetballen en fietsen in hun tuin?

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

Wat doen Jens en Lien in het park? Noem twee dingen!

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

Wat doen oude mensen in het park?

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

Schrap steeds het woord dat niet in het rijtje past.

stort vuil aarde prettig hek

park bomen spelen slapen gras

spelen verven fietsen voetballen lopen

def begrijpend lezen M4 reeks2.indd   7 29/03/13   15:29



Lara is bang in het donker. 

Ze denkt dat er een spook in de kast zit. 

Of een monster onder het bed.

Ze weet wel dat dat niet kan. 

Maar toch blijft ze bang.

Laatst had ze een nare droom. 

Van een vieze man met vier handen!

Hij lachte luid en wou haar pakken! 

In haar droom liep Lara weg. 

Maar ze kwam niet vooruit.

De vieze man kwam steeds maar 

dichterbij!

Lara gilde zo luid dat papa wakker 

werd. 

Hij kwam haar snel troosten. 

Samen keken ze in de kast en onder 

het bed. 

Toen kon Lara weer slapen.

Maar Lara heeft vaak boze dromen. 

Veel te vaak volgens papa.

Hij verzon een plan om haar te helpen.

Hij kocht voor Lara een kleine pop. 

Met een blauw jurkje en een bruine 

hoed.

Dat is een toverpop, zei hij tegen Lara.  

Haar naam is Elfie.

Ik kocht ze van een toverfee. 

Die kwam ik tegen in het park.

Zet die pop maar naast je bed. 

Dan komen er geen boze dromen meer!

En weet je wat? 

Lara is nog steeds een beetje bang… 

Maar ze heeft geen nare dromen meer!

Een nare droom
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Oefenen maar!
Wat is juist? Kleur het bolletje voor het goede antwoord.

Waarom moest Lara gillen? Waarom zegt papa dat de pop een toverpop is?

	 Omdat ze iets hoorde.  Omdat hij grappig wil zijn. 

	 Omdat ze naar droomde.    Omdat Lara geen gewone pop wil. 

	 Omdat ze ziek was.  Omdat Lara dan beter zal slapen. 

Zoek een woordje in de tekst dat rijmt!

pet .........................................  stoom  ......................................... 

lang  ......................................... kook  ......................................... 

Los de vragen op.

Hoe zag de man uit de droom eruit?

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

Waarom werd papa wakker?

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

Waar keken papa en Lara naar, nadat Lara gilde?

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

Ben jij ergens bang voor? 

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

Wat vond je van dit verhaal? Kleur een vakje in!

grappig saai droevig leuk stom
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