
 Onderdeel 1: figuurlijk gebruikte woorden
 Onderdeel 2: feiten en meningen
 Onderdeel 3: voegwoorden 
 Onderdeel 4: telwoorden

Dit circuit is bedoeld als herhalingsactiviteit. Bijvoorbeeld aan het einde van een blok,
voor een toets of na een vakantie. Het circuit is ontworpen als buiten activiteit. De
categorieën die behandeld worden zijn: 

1.
2.
3.
4.

Hoe wordt het circuit gespeeld? 
Per onderdeel is ruimte voor maximaal twee groepjes van 4. De kinderen draaien door.

Bij onderdeel 1 gaan de kinderen een estafette doen waarbij zij de figuurlijke woorden
onderstrepen en de volgende aantikken (twee groepjes tegen elkaar). 

Bij onderdeel 2 gaan de kinderen in tweetallen met de bal gooien op het mikpunt 'feit' of
'mening' de een leest het kaartje voor uit de grabbelton, de ander zegt wat het is en
gooit met de bal. 

Bij onderdeel 3 gaan de kinderen de vragen die verspreid zijn over het schoolplein
zoeken en oplossen. De letters vormen samen de code 'Apeldoorn'. 

Bij onderdeel 4 gaan de kinderen het verhaal lezen, telwoorden onderstrepen en deze
zoeken in de woordzoeker. De kruiswoordpuzzel is een extra 'Ik ben klaar' activiteit. 

Benodigdheden en voorbereiding: 
Onderdeel 1: twee tafels + twee pennen of stiften + werkblad figuurlijke zinnen.  
Onderdeel 2: ballen (1 bal per 2 kids) + grabbelton + stoepkrijt doelwitten op de muur. 
Onderdeel 3: uitgeprinte vragen 1 t/m 9 verspreid over plein + werkblad 3/ pen. 
Onderdeel 4: werkblad 4 + pen. 

Voor vragen, suggesties, bedankjes of andere zaken kun je terecht bij Mees Murt via
Facebook of mijn website. Daar staan ook nog veel meer lesideeën!   

Groetjes en veel plezier, 
Meester Maarten

@meesmurt | www.meesmurt.wordpress.nl

Maarten Stoute
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Maarten Stoute

Maarten Stoute
www.meestermaarten.org



Moeder heeft thuis de broek aan.

Zij zijn dikke vrienden van elkaar. 

Mijn maag knort van de honger. 

Hij heeft nog zeeën van tijd over. 

Hij struikelde over zijn woorden. 

De worstelaar is zo sterk als een beer. 

Mijn oom is zo koppig als een ezel. 

Bij mijn vriend kan ik altijd mijn ei kwijt. 

Mijn broer heeft een gat in zijn hand. 

Joep is vandaag het feestvarken. 

Ik schrok mij een hoedje van die spin!

De tijd vliegt vandaag!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Figuurlijke estafette
Onderstreep het figuurlijk gebruikte woord.



1

2

3

De kinderen willen naar buiten .....
De les is nog niet afgelopen.

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (j)
B. dus (h) 
C. maar (a)

Kim zit in bad ...
Joop maakt het eten klaar.

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (b)
B. en (p)
C. maar (e)

Leent zij de boeken bij de bibliotheek ...
Gaat zij naar de boekwinkel? 

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (e)
B. dus (a)
C. maar (l)



4

5

6

De kinderen zijn de trap opgegaan .....
Ze willen het uitzicht zien. 

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (g)
B. dus (k)
C. want (l)

Wat is de hoofdstad van Tsjechië?

A. Partizan (d)
B. Praag (d)
C. Wenen (p)

We gaan eerst een speurtocht doen ...
Daarna gaan we pannenkoeken eten.

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (t)
B. en (o)
C. zodra (v)



7

8

9

We gaan snel naar het station ...
De trein vertrekt bijna.

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. want (o)
B. dus (a)
C. en (k)

Wat is 6018 : 6 ?

A. 103 (u)
B. 1003 (r)
C. 468 (h)

Ik vind logeren leuk ....
Bij mijn tante niet.

Welk voegwoord past het best in deze zin?
A. of (f)
B. dus (e)
C. maar (n)



Taal  circuit



Voegwoord Loopspel

Los alle vragen goed op en kraak de code door de letter die
achter het goede antwoord staat in te vullen. Tip: het antwoord
heeft iets met Koningsdag te maken. 

1 = 

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

Antwoord kraak de code:



"Er was eens een heks die slecht tegen haar verlies kon. Ze moest

en zou eerste worden. Zo niet, gaf ze alle mensen die niet gauw

maakte dat zij wegkwamen er van langs. Ze had al heel veel

mensen veranderd in de meest gekke dingen. Twee jongetjes had

ze varkensstaarten gegeven. Drie onoplettende heren kregen

konijnenpoten. Het maakte haar zoveel uit, dat er nog weinig

mensen waren die nog tegen haar wilde spelen. Ze hield geen

vriend meer over... Hoe dit afloopt...? Dat mag jij zelf verzinnen!"

Telwoordzoeker
Lees het verhaal, onderstreep de telwoorden, en zoek deze in de woordzoeker.





De trui is roze. (feit)

Mijn zusje is geboren in 2006. (feit)

Nederland ligt in Europa. (feit)

Alle honden zijn lief. (mening)

Ik denk dat we er bijna zijn. (mening)

Ik vind jouw shirt mooi. (mening)

De film duurt lang. (mening)

De film is opgenomen in Amerika. (feit)



Paprika chips is lekker. (mening)

De wereld is rond. (feit)

Paarden zijn een beetje eng. (mening)

Computers zijn duur. (mening)

Om 12 uur is het pauze. (feit)

Een aap is een zoogdier. (feit)

Minecraft is leuk. (mening)

Water is nat. (feit)


