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3Melkweg: De basisschool

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Hakim en Hiba Aras.
Ze wonen op Melkweg 16.
Hakim is een zoon van Jal en Noor.
Ze hebben twee kinderen, Ebi en Lina.
Ebi is een jongen van zes jaar.
Hij gaat naar school.
Lina is een meisje van drie jaar.
Zij gaat naar de speelzaal.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.
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1 Naar het bos

Dit eerst

Weet u wat antwoorden is?
Soms kunt u uw antwoord gewoon zeggen.
Soms moet u uw antwoord schrijven.
Wanneer moet u een antwoord schrijven?

Vragen

1 Op welke dag zorgen Noor en Jal voor de kleinkinderen?
 a Maandag 
 b Vrijdag
 c Zondag

2 Wie heeft de brief gestuurd?
 a De ouders
 b De school
 c Het Noorderbos

3 Voor wie is de brief?
 a Voor de school
 b Voor het team
 c Voor de ouders

4 Wanneer is het uitstapje?
 a 23 april
 b 27 april
 c 27 mei

5 Wat moeten de kinderen meenemen?
 a Brood
 b Spelletjes
 c Warme kleren

a. ...
b. ...
c. ...
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Beste ouders,

Op vrijdag 27 april gaan we met de kinderen op schoolreisje. 
We gaan naar het Noorderbos.
Het schoolreisje is van 9.00 tot 14.00 uur.
Geef de kinderen een regenjas en warme kleren mee.
De kinderen hoeven geen brood mee te nemen.

We vragen hulp voor verschillende activiteiten:

 Ouders die met de kinderen meegaan. 
 We lopen naar het bos. Het is ongeveer 25 minuten lopen. 
 We lopen in kleine groepjes van 8 kinderen.

 Ouders die in het bos met de kinderen spelletjes doen.
 Ouders die broodjes klaarmaken voor de lunch.

Helpt u ook mee?
Wilt u dan het strookje inleveren voor maandag 23 april.

Het team

Naam kind:

Naam ouder:

Ik help met:

  Meelopen naar het Noorderbos.

  Teruglopen uit het Noorderbos.

  Spelletjes doen met de kinderen.

  Broodjes maken.

Op vrijdag zorgen Noor en Jal altijd voor hun kleinkinderen, Ebi en Lina.
Ebi gaat al naar school. Hij is zes jaar.
De school geeft een brief mee. 
Jal leest de brief. 

b a s i s s c h o o l

De Regenboog
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Taken

1

Lees de tekst een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de tekst hardop.
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok.
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

2

Welk woord kan dit zijn?

1 regenj

2 klaarma

3 kinde

4 spelle

3 

Zoek in de tekst de woorden die beginnen met kl.
Hoeveel woorden heeft u gevonden?
Schrijf de woorden op. 

 

 

 

 

Kent u nog meer woorden die met kl beginnen?

 Ouders die met de kinderen meegaan. 
 We lopen naar het bos. Het is ongeveer 25 minuten lopen. 
 We lopen in kleine groepjes van 8 kinderen.

 Ouders die in het bos met de kinderen spelletjes doen.
 Ouders die broodjes klaarmaken voor de lunch.

seconden

eerste keer

tweede keer

Tip
Lange woorden hoef je niet altijd 
helemaal te lezen. 
Soms kan je ook een stukje raden.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Helpt u wel eens op school?
Of helpt u wel eens ergens anders, bijvoorbeeld in de buurt?
Praat met iemand over helpen op school.
Vertel wat u precies doet.

Of stel vragen aan de persoon met wie u praat.
Waar helpt hij of zij precies? 
Hoe vaak?
Bedenk zelf ook vragen.

ken ik woord komt van

de ouders

meegaan

de spelletjes het spel

het schoolreisje de school + de reis

de regenjas de regen + de jas

warme warm

de kleren

hoeven

verschillende verschillend

de activiteiten de activiteit

het strookje de strook

inleveren

het team

klaarmaken

ongeveer
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2 De schoolgids

Dit eerst

Kent u de regels van de school van uw kinderen?
Kunt u een paar regels noemen?
Hoe hebt u die regels geleerd?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen 

1 Hoe laat begint de les op vrijdag?
 a 8.30 uur
 b 8.25 uur
 c 12.00 uur

2 Ebi is 6 jaar. Hij zit in groep 3.
 Wanneer heeft Ebi ’s middags vrij?
 a Donderdag
 b Vrijdag
 c Donderdag en Vrijdag

3 Hoe weten de kinderen dat ze naar binnen mogen?
 a Dan gaat de bel.
 b Dan gaat de deur open.
 c Dan roept de juf alle kinderen.
 
4 Welk eten mag Ebi meenemen naar school?
 Zet een kruisje.

ja nee

appel

banaan

brood

chips

cola

melk

sap
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Schooltijden

1 2 3 4 5 6 7 8

Maandag 8.30-12.00 x x x x x x x x

13.00-15.00 x x x x x x x x

Dinsdag 8.30-12.00 x x x x x x x x

13.00-15.00 x x x x x x x x

Woensdag 8.30-12.00 x x x x x x x x

Donderdag 8.30-12.00 x x x x x x x x

13.00-15.00 x x x x x x

Vrijdag 8.30-12.00 x x x x x x x x

13.00-15.00 x x x x
   
‘s Morgens
8.25 uur:  De bel gaat. 
  Alle kinderen moeten naar binnen.
8.30 uur:  De deuren van de klas gaan dicht. 
  Alle kinderen moeten in de klas zijn en alle ouders moeten weg zijn.

’s Middags 
12.50 uur:  De leerlingen mogen weer op school komen. 
  De leerlingen mogen niet eerder dan 12.45 uur terug op school zijn.
12.55 uur:  De bel gaat. 
  Alle kinderen moeten naar binnen.
13.00 uur: De deuren van de klas gaan dicht.
  Alle kinderen moeten in de klas zijn en alle ouders moeten weg zijn.
 

Eten en drinken

‘s Morgens hebben alle kinderen een kwartier pauze. 
Voor de pauze eten of drinken we samen in de klas. 
Wilt u uw kind daarvoor fruit of eventueel een boterham en drinken meegeven?
Het is verboden om snoep, chips of blikjes frisdank mee te geven. 
Dat is niet gezond.
 

Ieder jaar krijgt Ebi een schoolgids. 
In de gids staat informatie over de school.
Dit is een stukje uit de schoolgids van Ebi 
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Taken

1

Lees de woorden en de zinnen.

kwartier   blikje    klas 
kwaad   blad    klaar
kwalijk   bladzijde   kleding
kwaliteit   blauw    klein
kwam   blazen   kleinkind
kwart   blond    kleur
kwast   blij    kleuter
kwijt    bloem   klok

Ebi is een kwartier te laat op school.
Ebi mag geen blikje cola meenemen naar school
De kinderen moeten om 8.30 uur in de klas zijn.

Kent u nog meer woorden met kw of bl of kl ?

2

Zet de dagen van de week in de goede volgorde. 
Begin met maandag.

3

Maak goede zinnen. Vergeet de punt niet.

Ebi
De kinderen
De ouders

drinkt
eten

melk
brood

.

1 

2 

3 

zondag 
dinsdag
donderdag
woensdag
vrijdag 
maandag
zaterdag



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Heeft u wel eens een schoolgids gezien?
Heeft u ook in een schoolgids gelezen?
Wat kunt u in een schoolgids lezen?

ken ik woord komt van

de bel

binnen

mogen

de leerlingen de leerling

de pauze

samen

eventueel

eerder dan

verboden

de groep

ieder

de informatie

daarvoor

weer

weg

de frisdrank fris + de drank
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3 Iedereen naar school

Dit eerst 

1 Bent u als kind naar school geweest?
2 Moeten kinderen in uw geboorteland nu naar school?
 Wat vindt u daarvan?
3 Wat betekent leerplicht?

Vragen

1 Op welke leeftijd gingen de kinderen 100 jaar geleden al werken?
 a 6 jaar
 b 12 jaar
 c 16 jaar

2 Wat staat in de wet tegen kinderarbeid?
 a Kinderen tot 12 jaar mogen niet thuis blijven.
 b Kinderen tot 12 jaar mogen niet werken.
 c Kinderen tot 12 jaar moeten naar school.

3 Vanaf 1901 moesten kinderen naar school.
 Tot welke leeftijd moesten de kinderen toen naar school?
 a 12 jaar
 b 15 jaar
 c 16 jaar

4 Tot welke leeftijd moeten kinderen nu naar school?
 a 12 jaar
 b 15 jaar
 c 16 jaar
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Leerplicht in Nederland

De kinderen in Nederland gaan nu allemaal naar school. 
Vroeger was dat niet zo gewoon. 
Ruim 100 jaar geleden hoefden kinderen niet naar school. 
De meeste kinderen leerden dus ook niet lezen, schrijven en rekenen.
Vroeger werkten kinderen in de fabriek of op het land.
Kinderen werkten toen om geld te verdienen voor het gezin.
Kinderen werkten al als ze zes jaar waren. 
Dat was toen heel normaal.

De wet op de kinderarbeid
Werken is niet goed voor jonge kinderen. 
Dat begreep de regering ook wel. 
Daarom maakte de regering in 1874 een wet tegen kinderarbeid. 
Arbeid is een ander woord voor werk.
In die wet staat: 
‘Het is verboden om kinderen beneden de twaalf jaar te laten werken’.

De wet op de leerplicht
In 1900 kwam er weer een nieuwe wet. Die wet is de leerplichtwet. 
Dat betekent dat kinderen naar school moeten. 
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar moesten toen naar school.  

Nu
Nu is de leerplicht vanaf 5 jaar.
En alle kinderen moeten naar school tot ze minstens 16 jaar zijn.  
Deze leerplicht bestaat sinds 1969.
Kinderen van 16 jaar die geen diploma hebben, moeten nog langer naar school.

Deze tekst komt uit een boek over geschiedenis.
In een boek over geschiedenis lees je hoe het vroeger was.
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Taken

1

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

De kinderen in Nederland gaan nu allemaal naar school. 
Vroeger was dat niet zo gewoon. 
Ruim 100 jaar geleden hoefden kinderen niet naar school. 
De meeste kinderen leerden dus ook niet lezen, schrijven en rekenen.
Vroeger werkten kinderen in de fabriek of op het land.
Kinderen werkten toen om geld te verdienen voor het gezin.
Kinderen werkten al als ze zes jaar waren. 
Dat was toen heel normaal.

 2

Boven de tekst staat de naam van de tekst: Leerplicht in Nederland.
Zo weet je waar de tekst over gaat.
Boven elk stukje staat ook de naam van het stukje.
Dan weet je waar het stukje over gaat.
Bekijk de tekst hieronder.
Je wilt weten wat de koning ‘s avonds doet.
Waar kijk je dan? Zet een kruisje.

Een dag van de koning 
De koning heeft het altijd druk. Hij begint al vroeg met zijn werk. 

’s Morgens
Eerst kijkt hij in de agenda. Zijn kleren liggen al klaar. 
Om half acht gaat hij ontbijten.  
Om 8 uur bespreekt hij de dag. Hij leest de post en werkt op kantoor. 
Soms gaat hij sporten.

’s Middags
In de middag moet hij heel vaak ergens naar toe. Hij gaat dan met de auto. 
In de auto doet hij vaak de telefoongesprekken. 

’s Avonds 
Als het avond is, gaat hij ook nog vaak ergens naar toe. 
Maar als hij thuis is dan is hij bij zijn gezin. 
Soms kijken ze samen naar de televisie. 



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Vraag eens aan mensen of zij weten hoe lang de kinderen in Nederland al naar 
school moeten?
Als zij het niet weten, kunt u het dan uitleggen? 
Probeer het eens. 

ken ik woord komt van

vroeger

de fabriek

gewoon

normaal

het gezin

begreep begrijpen

verboden

betekent betekenen

beneden

de wet

bestaat bestaan

lang

sinds

ruim

hoefden hoeven

de regering
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4  Het kindje wil niet naar school

Dit eerst

U gaat een tekst lezen over naar school gaan.
In Nederland gaan de meeste kinderen naar school als ze vier jaar oud zijn.
Vindt u dat een goede leeftijd om naar school te gaan?
Waarom vindt u dat?

Vragen

1 Waar moet het kindje naar toe?
 a Naar de hond
 b Naar de school
 c Naar de slager

2 Waarom gaat de vader naar de stok?
 a Omdat de stok niet wil slaan
 b Omdat het kindje niet naar school wil
 c Omdat het vuur de stok niet wil verbranden

3 Wat moet de koe doen?
 a Het kindje slaan
 b De stok verbranden
 c Het water opdrinken

4 Waarom rent het kindje naar school?
 a Omdat de koe hem wil bijten
 b Omdat de stok hem wil slaan
 c Omdat de slager hem wil slachten

5 Zet de woorden in de goede volgorde.

 het kindje 

a. ...
b. ...
c. ...

het kindje
de stok
de slager
het water
de koe
het vuur
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Er was eens een kindje dat was vier jaar.
Voor de school was hij nu klaar.
Zijn vader zei: Het is tijd om op te staan,     
En naar de nieuwe school te gaan.
Maar het kindje wilde niet naar school toe gaan.

De vader liep naar de stok.
Stok, wil jij het kindje slaan?
Want het kindje wil niet naar school toe gaan.     
 Nee, zei de stok.

Toen ging hij naar het vuur.
Vuur wil jij de stok verbranden?
Want de stok wil het kindje niet slaan, 
En het kindje wil niet naar school toe gaan.    
 Nee, zei het vuur.

Toen ging hij naar het water.
Water wil jij het vuur blussen,
Want het vuur wil de stok niet verbranden, 
De stok wil het kindje niet slaan,
En het kindje wil niet naar school toe gaan.   
 Nee, zei het water.

Toen ging hij naar de koe.
Koe wil jij het water opdrinken?
Want het water wil het vuur niet blussen,
Het vuur wil de stok niet verbranden,    
De stok wil het kindje niet slaan,
En het kindje wil niet naar school toe gaan.
 Nee, zei de koe.

Toen ging hij naar de slager.
Slager, wil jij de koe slachten?
Want de koe wil het water niet opdrinken,
Het water wil het vuur niet blussen,
Het vuur wil de stok niet verbranden,    
De stok wil het kindje niet slaan,
En het kindje wil niet naar school toe gaan.
 Ja, zei de slager. 

Hij pakte zijn mes en wilde de koe slachten,
De koe wilde toen het water opdrinken, 
Het water wilde het vuur blussen, 
Het vuur wilde de stok verbranden, 
De stok wilde het kindje slaan en 
het kindje rende naar school.
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Taken

1

Jaar en klaar rijmen. Staan en gaan rijmen ook.
Loop en room rijmen niet 
Ziet u waarom loop en room niet rijmen?

Zoek de woorden bij elkaar die rijmen.

school
muur
slaan
hond
mes
blussen

kussen
rond
kool
zes
traan
vuur

2

Het kindje is een klein kind. 
Maak de woorden klein en lees de woorden.

 het kind het kindje

1 de fiets het  ………………………

2 de stok het ………………………….

3 de groep het ………………………………

3

Welk woord kan dit zijn? 

hond

vuur

stok

water



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Kent u een gedichtje?
In welke taal is dat gedichtje?
Waarover gaat het?
Kunt u het hardop zeggen?

ken ik woord komt van

het kindje het kind

klaar

de stok

slaan

het vuur

verbranden

het water

blussen

de koe

opdrinken

de slager

rende rennen



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4

het is verboden
de groep
ieder
gewoon

de klas
normaal
alle
het mag niet

Oefening 3

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4

sinds
de informatie
het team
het gezin

ouders en kinderen
een groep mensen die samenwerken
iets dat je wilt weten
vanaf

de slager
de stok

het vuur
het kind

het water
de koe
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Oefening 4

1 De  gaat en de les begint.

2 Ik weet niet wat dat woord  .

3 Een vader, moeder en kinderen zijn samen een  .

4 Mijn moeder kan heel goed naaien. Ze maakt al haar  zelf.

5 De leerplichtwet van nu  sinds 1969.

Oefening 5

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6
7

vroeger
beneden
lang
binnen
samen
verschillende
eerder dan

later dan
kort
nu 
dezelfde
alleen
buiten
boven

Oefening 6

Zet de woorden in de slang.
De laatste letter van een woord is hetzelfde als de eerste letter van het
volgende woord.
Bijvoorbeeld: jas - sok - kam

Vul in
bel

betekent
bestaat

gezin
kleren

klaar 
ruim

normaal
stok

mogen

ouders
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Oefening 7

1 De koe wil het water  .

2 Het water wil het vuur  .

3 Het vuur wil  verbranden.

4 De stok wil het kindje  . 

5 Het kindje  naar school.

Oefening 8

Wat hoort bij elkaar? 

1
2
3
4
5
6

het strookje
het spelletje
de pauze
de fabriek
de kleren
de stok

aantrekken
rusten
inleveren
spelen
werken
verbranden

Oefening 9

1 Mijn huiswerk is nog niet af.

 Ik vind het moeilijk, ik  het nog niet helemaal .

2 Maar ik moet eerst het eten  .

3 Morgen ga ik  naar school.

4 In mijn groep zitten dertien  .

Vul in

Vul in

blussen
de stok

opdrinken
rent

slaan

begrijp
klaarmaken

leerlingen
weer
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Oefening 10

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3

frisdrank
regenjas
warme kleren

tegen de kou
tegen de dorst
tegen de regen

Oefening 11

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6
7

ongeveer
de ouders
eventueel
ruim
de regering
de wet
het schoolreisje

de ministers
met de school een dagje weggaan
de vader en de moeder
meer dan
regels van het land, wat wel en niet mag
misschien, dat kan gebeuren
niet precies, misschien een beetje meer of minder

Oefening 12

Rond elk grijs vakje staan acht letters.
Eén van de letters komt twee keer voor.
Schrijf die letter in het vakje.
Als u de letters in de grijze vakjes achter elkaar zet, leest u een woord.
Het is een ander woord voor klas. 
Ebi zit in ... twee. Het woord is  .

g s v h o b t e v p d

k n k s x o

t r g r r z o e p u i
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Oefening 13

1 2 3 4 5 6 7

1

Van boven naar beneden
1 Ik ga boterhammen voor mijn kind ...
2 Op school is het deze week feest. Er zijn veel ...
3 De kinderen ... deze week geen huiswerk te maken.
4 Vandaag moet ik iets eerder ..., ik moet naar de dokter.
5 We eten om 6 uur, … moet ik koken.
6 De juf mag de kinderen niet …
7 De kinderen … allemaal een ijsje eten.

Van links naar rechts
1 De ouders willen graag met het uitstapje ...

mogen
slaan

daarvoor
weg

hoeven
klaarmaken 

meegaan
activiteiten
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Oefening 14  

Drie groepen gaan op schoolreisje: de groep van Ebi, de groep van Bram en de 
groep van Emma.

Lees de zinnen heel goed. Denk goed na. Zoek de informatie:
- In welke groep zitten Ebi, Bram en Emma?
- Waar gaat de groep naartoe?
- Hoe gaan ze daar naartoe?
- Wie gaat mee om te helpen ?

Schrijf alles op in het schema.

1 Ebi is 6 jaar dus hij zit in groep ... 
2 De vader en de moeder van Maria moeten werken. 
 Wie gaat er dan mee?
3 Opa neemt zijn zwembroek mee. 
 Waar gaat hij dus naartoe?
4 De jongste kinderen lopen naar de speeltuin. 
5 De oudste kinderen fietsen naar het zwembad. 
6 Groep 5 gaat met de bus naar het museum.
7 De moeder gaat in de bus.
8 Wie gaat mee met de groep van Ebi?

Ebi Bram Maria

In welke groep zit het kind?
   3
   5
   8

Waar gaat de groep naartoe?
   de speeltuin
   het zwembad
   het museum

museum

Hoe gaan ze daar naartoe?
   fiets
   bus
   lopend

Wie gaat mee om te helpen?
   vader
   moeder
   opa



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 b
2 b
3 c
4 b
5 c

Taken
2
regenjas
klaarmaken
kinderen
spelletjes

3
kleren
kleine
klaarmaken

Tekst 2
Vragen
1 a
2 b
3 a
4

ja nee

appel x

banaan x

brood x

chips x

cola x

melk x

sap x

Taken
2
maandag dinsdag woensdag
donderdag vrijdag zaterdag zondag

3
1 Ebi drinkt melk.
2 De kinderen eten brood.
3 De ouders eten brood.

Tekst 3
Vragen
1 a
2 b
3 a
4 c

Taken
’s Avonds  x

Tekst 4
Vragen
1 b
2 b
3 c
4 b
5 het kindje  de stok  het vuur
 het water   de koe   de slager

Taken
1

school
muur
slaan
hond
mes
blussen

kool
vuur 
traan 
rond
zes
kussen

2
1 het fietsje
2 het stokje
3 het groepje

3 
1 hond
2 vuur
3 stok
4 water



Sleutels woorden 
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Oefening 1

het vuur  de slager  de stok

het kind  het water  de koe

Oefening 2

1
2
3
4

het is verboden
de groep
ieder
gewoon

het mag niet
de klas
alle
normaal

Oefening 3

1
2
3
4

sinds
de informatie
het team
het gezin

vanaf 
een groep mensen die samenwerken
iets dat je wilt weten
ouders en kinderen

Oefening 4
1 bel
2 betekent
3 gezin
4 kleren
5 bestaat

Oefening 5

1
2
3
4
5
6
7

vroeger
beneden
lang
binnen
samen
verschillende
eerder dan

nu 
boven 
kort
buiten
alleen
dezelfde 
later dan
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Oefening 6
ouders stok klaar ruim mogen normaal 

Oefening 7
1 opdrinken
2 blussen
3 de stok
4 slaan
5 rent

Oefening 8

1
2
3
4
5
6

het strookje
het spelletje
de pauze
de fabriek
de kleding
de stok

inleveren
spelen
rusten
werken
aantrekken 
verbranden

Oefening 9
1  begrijp
2 klaarmaken
3 weer
4 leerlingen

Oefening 10

1
2
3

frisdrank
regenjas
warme kleren

tegen de dorst
tegen de regen
tegen de kou

Oefening 11

1
2
3
4
5
6
7

ongeveer
de ouders
eventueel
ruim
de regering
de wet
het schoolreisje

niet precies, misschien een beetje meer of minder 
de vader en de moeder
misschien, dat kan gebeuren
meer dan
de ministers
regels van het land, wat wel en niet mag
met de school een dagje weggaan

Oefening 12
groep
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Oefening 13

1 2 3 4 5 6 7

a

c

k t

l i m

a v s o

a i h w d l g

r t o e a a e

1 m e e g a a n

a i v r n

k t e v

e e n o

n n o

r

Oefening 14

Ebi Bram Maria

Groep    3 5 8

Waar naartoe? speeltuin museum zwembad

Hoe? lopend bus fiets

Wie gaat mee? vader moeder opa
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