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11. IKKE EN DE REST KAN STIKKE 

Persoonlijke voornaamwoord 

Doel de leerlingen kunnen persoonlijke voornaamwoorden herkennen, hun 

communicatieve functie beoordelen en ze zelf gebruiken. 

Vaardigheden lezen - schrijven - spreken - (luisteren) 

 

Stap 1 

Aanbodfase 

1-2. Laat twee leerlingen elk hardop één tekst voorlezen. In groepjes, per twee of individueel 

vergelijken de leerlingen de teksten met elkaar. Ze onderstrepen enkele verwijswoorden. 

Zoekfase 

3. Hoewel deze vraag enkel om een ja of een nee vraagt, kunt u er eventueel dieper op ingaan: 

Wat voor verwijswoorden? Naar wie of wat wordt hier verwezen? Zijn deze vragen nog te hoog 

gegrepen, dan gaat u onmiddellijk naar stap 2. 

 

Stap 2 

Aanbodfase 

1-4. De leerlingen lezen een opstel van een Spaanse jongen. Wat niet klopt in de tekst is het feit 

dat een twaalfjarige niet zelf met de auto naar Spanje kan rijden. Dat verbeteren de leerlingen in 

de tekst. De ik-vorm zou bijvoorbeeld een wij-vorm kunnen worden. 

Zoekfase 

5. Bespreek met de leerlingen wat ze veranderen en waarom. Bespreek eventuele alternatieven. 

 

Samengevat 
 

Lesonderwerp 
Nu vullen de leerlingen in de voorziene ruimte het lesonderwerp in. 

 
Oefening 
Een bijkomende tekst. Zelfde opdracht als 2. 
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Je trouwfeest in het  
Atomium 

Het Atomium vind je in Brusselse souvenirwinkeltjes in alle 
formaten en op de meest gekke prulletjes. Het is hét symbool 
van onze hoofdstad, zoals de Eiffeltoren het symbool is van 
Parijs. Al is die wel veel ouder en groter. In 1958 was het de 
bedoeling het Atomium na de wereldtentoonstelling af te 
breken, maar het staat er nog. 
Na een grondige opknapbeurt blinkt het weer. Dat zagen we 
op 21 juli. Bij het einde van de koningsfeesten was er een 
groot klank- en lichtspel met het Atomium als decor. De 
bollen van het bouwwerk zijn nu ingericht als 
tentoonstellings- en vergaderzalen. In de middelste bol is 
zelfs een zaal die voldoende groot is voor een trouwfeest. 
Hij biedt alvast een mooi uitzicht. De huurprijs ervan is 
25.000 fr., het unieke zicht op onze hoofdstad inbegrepen. 
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