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Bijvoeglijk naamwoord

VOORBEREIDING
Lees informatie over het bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige naam in hoofdstuk 3 van de algemene handleiding.
Zet op het digibord:

bas en max uit amsterdam zijn op een nieuwe
sport gegaan
ze gaan vandaag voor het eerst
meester dirksen roept welkom
hij vraagt hebben jullie al eens een witte judoband
geknoopt?
bas en max kunnen dat nog niet.
dat heeft nog niemand eerder uitgelegd.

Zet ook op het digibord:

We zijn in een Duitse plaats op vakantie geweest.
Ik heb daar een Belgische jongen ontmoet.
Hij woont vlak bij de Franse grens.

OPFRISSEN
Woordsoorten en leestekens
Lees het verhaaltje op het digibord voor. De kinderen noemen
om de beurt een woord dat met een hoofdletter geschreven
moet worden.
De kinderen noemen om de beurt wat er aan het eind van
elke zin moet komen, waar de dubbele punten moeten komen
en welke stukken tekst tussen aanhalingstekens moeten staan.
Schrijf ze met een andere kleur in de tekst.
Vraag de kinderen in welke zinnen een hulpwerkwoord en een
voltooid deelwoord staan. (de eerste, vierde en zesde zin)
Bas en Max uit Amsterdam zijn op een nieuwe sport gegaan.
Ze gaan vandaag voor het eerst.
Meester Dirksen roept: ‘Welkom!’
Hij vraagt: ‘Hebben jullie al eens een witte judoband geknoopt?’
Bas en Max kunnen dat nog niet.
Dat heeft nog nooit iemand eerder uitgelegd.
Vraag de kinderen welke woordsoort sport is. (zelfstandig
naamwoord)
Welk lidwoord hoort er bij sport? (de)
Staat sport in het enkelvoud of in het meervoud? (enkelvoud)
Noem de overige zelfstandige naamwoorden met het lidwoord.
(de meester, de judoband)
Welke bijvoeglijke naamwoorden staan voor de zelfstandige
naamwoorden? (nieuwe, witte)
Welke woordsoort is in? (voorzetsel)
Noem de overige voorzetsels. (uit, op, voor)

Doel
• Leren schrijven van het bijvoeglijk
naamwoord als aardrijkskundige naam.

Zinsdelen
Lees het tweede verhaaltje op het digibord voor. De kinderen
noemen om de beurt de persoonsvorm van elke zin.
(zijn, heb, woont)
De kinderen noemen om de beurt het onderwerp van elke zin.
(We, Ik, Hij)
INSTRUCTIE
Vertel de kinderen dat ze vandaag het bijvoeglijk naamwoord
uitbreiden: het bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige
naam. Vertel wat een bijvoeglijk naamwoord is en noem de
uitleg die erbij hoort:
Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig
naamwoord.
Het bijvoeglijk naamwoord kan ook een aardrijkskundige
naam zijn.
Je schrijft de bijvoeglijke naamwoorden die een aardrijkskundige
naam zijn met een hoofdletter.
Vraag welke bijvoeglijke naamwoorden de kinderen zien in het
tweede verhaaltje. (Duitse, Belgische, Franse) Over welke zelfstandige naamwoorden zeggen deze woorden iets? (plaats,
jongen, grens) Wijs op de hoofdletters van de bijvoeglijke naamwoorden en herhaal de regel: Je schrijft de bijvoeglijke naamwoorden die een aardrijkskundige naam zijn met een hoofdletter.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. Zet een
sterretje voor een samenstelling.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en
schrijven het op.
de kwaliteit, zij wijzen, het ringetje, het schilderij, de
kunstenaar, de nieuwste.
Zeg de zin één maal: Heeft Tim van Dijk een Russisch
exemplaar gevonden?
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin
in één keer op. Ze schrijven bij Russisch en exemplaar het
nummer van de categorie erboven.
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Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood

Materiaal leerkracht
• Categoriekaart (na taxiwoord afgedekt)

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de
kinderen om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt
de categorie(ën) en de regel(s). Pas op dat de kinderen niet in
nummers praten, maar altijd in categorienamen en de regels.
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OPDRACHT 1

Welke zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden horen bij elkaar?

Verbind.
Gelderland

t

t

Groningse

Engeland

t

t

Franse

Zeeland

t

t

Zeeuwse

Frankrijk

t

t

Luxemburgse

Groningen

t

t

Gelderse

België

t

t

Engelse

Friesland

t

t

Friese

Luxemburg

t

t

Belgische

OPDRACHT 2

Vul het bijvoeglijk naamwoord in.
Kies uit: Amerikaanse – IJslandse – Indische – Schotse – Zwitserse – Surinaamse

Woorden:
– de kwa 10 li 13 teit 8 . Klankgroepenwoord van de a-lijst.
Klankgroep kwaa. Laatste klank aa. Lange klank. En dan
neem ik een stukje van de aa weg. Kilowoord. Ik hoor de
/ie/, maar ik schrijf de i. Langermaakwoord. Ik hoor een /t/
aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet
schrijven. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– zij wij 10 zen. Klankgroepenwoord. Klankgroep wij. Laatste
klank ij. Tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord zoals
ik het hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– het ring 2 etje 11 . Verkleinwoord met -etje. Zingwoord. Net
als bij ding-dong. Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf
de e.
– het schil 10 derij. Klankgroepenwoord. Klankgroep schil.
Laatste klank l. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– de kuns 10 tenaar. Klankgroepenwoord. Klankgroep kuns.
Laatste klank s. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor.
– de nieuw 7 ste. Eeuw-ieuw-woord. Ik denk aan de u.

Jos wil op het Amerikaanse

Vrijheidsbeeld staan.

Emine wil over de Zwitserse

Alpen klauteren.

Jochem wil op een Indische
Sara wil op een Schotse

olifant rijden.
doedelzak spelen.

Inge wil door de Surinaamse
Job wil een IJslandse

jungle trekken.

vulkaan beklimmen.

OPDRACHT 3
Hoort er een dubbele punt in de zin? Zet die op de goede plek.
Zet de aanhalingstekens in de zin.
Inge vraagt: ‘Ken jij de Friese naam Ids?’
Daar heb ik nog nooit van gehoord, zegt Irma.
Inge zegt Zo heet mijn paard.
Rijd je ook wedstrijden met hem? vraagt Evelien.
Dat doe ik regelmatig, zegt Inge.
Mag ik ook een keer op je paard rijden? vraagt Sil.
Inge vraagt Kun je dan een beetje paardrijden?
Sil zegt Dat heb ik nog nooit gedaan.

OPDRACHT 4

Maak de zin af.
Gebruik een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
Kleur het voorzetsel.

Rik heeft eigen antwoord
Houd jij
Wij kijken
De agent

38

ZELFSTANDIG WERKEN
10

19

20

10

Zin: Heeft Tim van Dijk een Ru ssisch ex em plaar
gevonden?
– Ru 10 ssisch 19 . Klankgroepenwoord. Klankgroep Ru. Laatste
klank u. Korte klank. En dan schrijf ik de s dubbel. Tropischwoord. Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch.
– ex 20 em 10 plaar. Taxiwoord. Ik hoor /ks/, maar ik schrijf de
x. Klankgroepenwoord. Klankgroep em. Laatste klank m.
Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.
Woordsoorten/leestekens:
Noem het hulpwerkwoord. (heeft)
Noem het voltooid deelwoord. (gevonden)
Welke woorden heb je met een hoofdletter geschreven? (Heeft,
Tim, Dijk, Russisch)
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een vraagteken)

De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de
oefeningen van deze week in het werkboek.

TIP

Gebruik de namen van de woordsoorten en
leestekens ook bij andere vakken wanneer
mogelijkheden zich voordoen.

De 2-ster-opdrachten in het werkboek kunt u
gebruiken om te diagnosticeren: u ziet

daarbij goed bij welke woordsoorten of
zinsdelen het misgaat.

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of
tijdens het zelfstandig werken op terug.
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