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Omschrijving van de opdracht:
De therapeut leest de zin voor.
Geef het kernwoord weer.
Groep A
1.

Ik spreek over een olifant. Een olifant is een groot dier dat in Afrika en Azië leeft. Het
heeft een dikke grijze huid, grote oren, kleine ogen, twee ivoren tanden en een lange
slurf.

2.

Ik spreek over een boerderij. Een boerderij is een stuk land waar planten en dieren
worden gekweekt als voedsel. De boer teelt graan en vee op zijn boerderij.

3.

Ik spreek over een hamer. Een hamer is een werktuig om nagels in een voorwerp te slaan.
De kop is van metaal gemaakt en de steel van hout.

4.

Ik spreek over een restaurant. Een restaurant is een plaats om uit eten te gaan. Gisteren
hebben we mosselen gegeten in een restaurant.

5.

Ik spreek over de herfst. De herfst is een van de vier seizoenen van het jaar. Na de
herfst komt de winter.

6.

Ik spreek over koffie. Koffie is een drank gemaakt van gedroogde, geroosterde zaden van
de koffieplant. Wil je een kop koffie?

Groep B
1.

Ik spreek over een giraf. Een giraf is een zeer lang, geel-oranje gevlekt dier. Het heeft
lange voorpoten en een zeer lange nek. Giraffen leven in Afrika.

2.

Ik spreek over een bibliotheek. Een bibliotheek is een plaats waar ze veel boeken hebben.
De stadsbibliotheek leent boeken uit.

3.

Ik spreek over januari. Januari is de eerste maand van het jaar. Er zijn 31 dagen in de
maand januari.

4.

Ik spreek over een keuken. Een keuken is een kamer waar je eten klaarmaakt. Er zijn vele
kasten, een gootsteen en een koelkast in elke keuken.

5.

Ik spreek over een school. Een school is een plaats waar men lesgeeft en studeert. De
kinderen gaan elke dag naar school.

6.

Ik spreek over een vlinder. Een vlinder is een insect dat twee paar vleugels en zes lange
poten heeft. In de zomer zuigen de vlinders nectar uit de bloemen.
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Omschrijving van de opdracht:
De therapeut leest de zin voor.
Geef het kernwoord weer.

Zinnen met valkuilen.
1.

Mijn man volgt een zwaar dieet. Het dieet bestaat uit het eten van enkel groenten.

2. In de zomer gaan we altijd naar zee. Het is jammer als het in de zomer soms dagenlang
regent.
3. Gisteren kwam de schilder langs. Ons huis krijgt dankzij de schilder een nieuw kleurtje.
4. Hou jij ook zo van die gordijnen? Gebloemde gordijnen brengen kleur in de living.
5. De oude man is al maanden ziek. Iedere dag krijgt de man bezoek van zijn kleinkind.
6. Het is een heel grote winkel. Tijdens de koopjes is het altijd heel druk in die winkel.
7. Zijn computer is hersteld. Hij heeft een cursus gevolgd om nog beter met de computer
te kunnen werken.
8. Mijn tante woont nu op een appartement. Zij huurt het appartement aan een lage prijs.
9. De fotograaf heeft een mooie foto gemaakt. In de winkel van de fotograaf kan je een
album kopen.
10. We maken een uitstap naar de dierentuin. Op het einde van de uitstap zullen we nog een
glaasje drinken.
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Omschrijving van de opdracht:
De therapeut leest de zin voor.
Geef het kernwoord weer.

Zinnen met valkuilen.
1.

Ik rij op een fiets. De fiets is van mijn zus. Ik mag de fiets lenen tot de mijne is hersteld.

2. We gaan op vakantie naar de bergen. In de bergen is het zalig genieten van de rust. Een
bergvakantie is echt heerlijk!
3. Wil jij ijs? Ik koop ijs bij de ijscoman. Ijs smaakt heerlijk bij zo een warm weer!
4. Eind juni heeft Jan examen. De periode van het examen is een zware tijd. Wat zal Jan
blij zijn als de examens achter de rug zijn.
5. De postbode bracht een brief. De brief is voor Sofie. Van wie is die brief?
6. Volgende week gaan we naar het autosalon. Papa wil een nieuwe auto kopen. Zijn oude auto
is versleten.
7. We gaan met vakantie. De vakantie gaat dit jaar door in Frankrijk. Onze vakantie duurt
twee weken.
8. Jan werd gisteren naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis moeten ze hem
opereren. De dokter zegt dat hij minstens een week in het ziekenhuis moet blijven.
9. Liesbeth en Pieter gaan trouwen. Ze trouwen op 11 juli. Op het trouwfeest verwachten ze
180 mensen.
10. De man laat een fles vallen. Hij raapt de glasscherven van de fles op. Kapotte flessen
moeten in de glascontainer.
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Omschrijving van de opdracht:
De therapeut leest de zin voor.
Geef het kernwoord weer.

Zinnen met valkuilen.
1.

De man gaat naar het park. In de lente zijn er veel wandelaars in het park. In het park is
het meestal rustig.

2. Waar is de choco? Lies wil choco op haar boterham. Ze eet liever choco dan confituur.
3. Wie kent de bakker? De bakker had gisteren een zwaar ongeval. Wie zal er de bakker nu
vervangen?
4. De juf vertelt uit het boek. In het boek staan veel sprookjes. De kinderen houden van het
sprookjesboek.
5. Een hond loopt op straat. Plots loopt de hond over straat. Gelukkig kan de chauffeur van
de vrachtwagen nog tijdig remmen voor de hond.
6. Iedereen kijkt naar voetbal op tv. Het WK is belangrijk voor het voetbal. Wie wordt
voetbalkampioen?
7. Zus heeft oorpijn. Ze heeft al last van oorpijn toen ze nog een baby was. Met oorpijn
moet je naar de dokter.
8. Ik woon in Brussel. Brussel is de hoofdstad van ons land. Je ziet altijd veel toeristen in
Brussel.
9. Waar heb je de sleutels gelegd? Ik heb de sleutels dringend nodig. Leg de sleutels in het
vervolg in de lade.
10. Jan is morgen jarig. Hij viert zijn verjaardag thuis. Op verjaardagen krijg je altijd
cadeautjes.
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