Thema 7 Banaanbruin, zandgeel of zo huistaak 14
Naam:

Datum:

Hier oefen ik op:
■■ woorden schrijven waarbij c uitgesproken wordt als s of k;
■■ werkwoordsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd schrijven;
■■ werkwoordsvormen schrijven die geen persoonsvormen zijn.

1

Cirkelwoorden
■■ Zoek het woord.
■■ Schrijf de woorden goed op.
■■ Op de plaats van de vraagtekens schrijf je c, s of k.
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Zo gebeurd
■■ Schrijf de zinnen in een andere tijd.
■■ Gebruik een voltooid deelwoord.
■■ Kijk naar het voorbeeld.
Voorbeeld:
Ik drink een glas melk.
Ik heb een glas melk gedronken.
1 De slager snijdt in zijn vinger.
De slager heeft in zijn vinger gesneden.
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2 Wij verhuizen naar een huis in de stad.
Wij zijn verhuisd naar een huis in de stad.

3 De stewardess telt het aantal passagiers.
De stewardess heeft het aantal passagiers geteld.

4 De jongedame kiest een lekker drankje.
De jongedame heeft een lekker drankje gekozen.


3

Van alle tijden
■■ Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.
bedenken

Joshua bedenkt/bedacht

lezen

Vorige week las

vinden

De detective heeft de inbreker gevonden

versieren

De klas is mooi versierd

slapen

De baby slaapt/sliep

tekenen

De tekenaar tekent/tekende

schrijven

Waarom heb je mij geen brief geschreven

bereiden

De kok bereidde

rijden

Rijdt

beloven

Ik heb jou dat niet beloofd

wachten

We wachtten

branden

De kaars brandt

verkopen

Het mooie huis werd snel verkocht

missen

Papa heeft nog nooit de trein gemist

bestellen

Danira heeft een nieuwe smartphone besteld

een leuk spel.
ik een spannend boek.
.
.
de hele namiddag.
een mooi landschap.
?

een overheerlijke maaltijd gisterenavond.
je zus morgen ook mee met de fiets naar school?
!
een hele tijd, maar de bus kwam niet.
al de hele avond.
.
.
.

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak: 
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TAAK 43

Taak na blok 6 – les 8
Naam:

Datum:

Klas:

Klasnummer:

1 Recht evenredig of omgekeerd evenredig?
Lees de tekst.
Vul de zin aan.
Omkring wat past.
Marthe plant een haag. Per meter heeft ze vijf plantjes nodig. De haag die ze wil
planten, is 75 meter lang.
Hoe langer de haag, hoe meer
planten Marthe nodig heeft.
Het aantal planten is recht evenredig / omgekeerd evenredig met de lengte van de
haag.
Sien wil een reis van 500 euro maken. Ze doet
vakantiewerk en verdient in supermarkt MIXA
50 euro per dag. In supermarkt MONA kan ze
60 euro per dag verdienen. Moet ze dan langer of
minder lang werken om 500 euro te verdienen?
Hoe meer Sien per dag verdient, hoe minder lang
ze hoeft te werken.
Het geld dat Sien verdient is recht evenredig / omgekeerd evenredig met het
aantal dagen dat ze werkt.
Hanne typt een tekst voor de krant. Ze verdient per
1 000 woorden 30 euro. Vandaag tikte ze een tekst
van 5 000 woorden.
Hoe meer woorden Hanne typt, hoe meer
ze verdient.
Het aantal woorden dat Sanne typt is recht evenredig / omgekeerd evenredig met
het geld dat ze verdient.
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2 Gust rijdt met de auto gemiddeld 100 km/uur.
Hoeveel kilometer heeft hij na 3 uur afgelegd?
En na een half uur?
Gebruik de tabel.
3×
100

300

50

1 uur = 60 min

3 uur

30 min

afstand (in km)
tijd

:2

3×

:2

Antwoord 1: Gust heeft na 3 uur 300 kilometer afgelegd.
Antwoord 2: Na een half uur heeft hij 50 km afgelegd.

3 Indra wil met 10 000 plastic drankdoppen een tapijt
leggen. Als ze dat alleen doet, duurt het 20 uur. Daarom besluit ze om het samen met vier vrienden te doen.
Hoelang duurt het om met z’n vijven het tapijt te
leggen?
Hoelang duurt het om het tapijt met de hele klasgroep van 20 leerlingen te leggen?
Gebruik de tabel.
5×

4×

personen

1

5

20

uren

20

4

1

:5

:4

Antwoord 1: Met vijf personen duurt het 4 uur om het tapijt te leggen.
Antwoord 2: Met 20 personen kun je het tapijt in 1 uur leggen.
Ik vond de taak

Ik maakte de taak alleen.
Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders:
© De Wiskanjers, Plantyn

Kanjerwerkboek 5

90

