
taal 
Oefenen met als-dan en is-zijn

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
15 minuten 

Lesdoel
Oefenen met het gebruik van de woorden als en 
dan en is en zijn in zinnen.

Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taal-
kundige principes en regels.

Inhoud
Voorbereiding 
Print de vellen met woorden ALS, DAN, IS en 
ZIJN uit. Bedenk waar je deze wilt ophangen of 
neerleggen en zorg dat dat lukt met tape of een 
punaise (of iets dergelijks). Print ook de zinnen 
om zelf voor te lezen.

Inleiding
De leerlingen gaan buiten aan de slag met 
het oefenen van ‘als’ en ‘dan’ en ‘is’ en ‘zijn’ in 
zinnen. Maak buiten een kring en bespreek de 
verschillende woorden. Wat voor soort woorden 
zijn het en in welke gevallen gebruik je welk 

woord. Oefen alvast 1 of 2 zinnen. Die kun je 
met stoepkrijt op de grond laten schrijven.

Aan de slag
Buiten hang je eerst de woorden ALS en DAN 
op, daar beginnen de leerlingen mee. Zet de 
leerlingen klaar op een afstandje vanaf waar je 
de woorden hebt opgehangen (of neergelegd). 
Lees de eerste zin voor (zonder het woord te 
zeggen, natuurlijk). Heb je de zin voorgelezen, 
dan mogen de leerlingen rennen naar het juiste 
woord. Daarna komt iedereen weer terug. Wie 
bij het juiste woord stond, mag bij jou een fiche 
komen halen. Zo ga je alle zinnen af. De bewe-
gingsvorm kun je variëren: hinkelen, huppelen, 
springen. 
Heb je alle zinnen gedaan, dan tel je wie de 
meeste fiches heeft. Daarna hang je IS en ZIJN 
op. De werkvorm is verder hetzelfde.

Reflectie
Ga in een kring staan. Herhaal nog een keer de 
zinnen met ‘is’ en ‘dan’. Laat om de beurt een 
leerling de zin afmaken.

Benodigde materialen
• 2 vellen met ALS, DAN, IS en ZIJN
• Tape of punaise om de vellen op te  

hangen
• Uitgeprinte vellen met zinnen om voor  

te lezen
• Fiches als beloning voor het juiste woord
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Werkblad 1: zinnen om te lezen

‘als’ en ‘dan’

1 Een frikandel is niet zo lekker ... (als) een malse biefstuk.

2 Een uur duurt echt niet langer ... (dan) vier keer een kwartier.

3 Ik slaap liever op de bank ... (dan) op een lekkend luchtbed.

4 Aardbeien zijn lekkerder ... (dan) bramen of frambozen.

5 Ik vond die film echt minstens net zo goed ... (als) het boek.

6 Je tekening is echt veel mooier ... (dan) de vorige keer.

7 Net zo slim ... (als) de juf (meester) zijn maar weinig kinderen.

8 Het weer is stukken minder lekker ... (dan) een week geleden.

9 Wie wil niet net zo rijk zijn ... (als) een multimiljonair?

 10 Jezelf vergissen is hetzelfde ... (als) een foutje maken.
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Werkblad 1: zinnen om te lezen

‘is’ en ‘zijn’

1 Het complete elftal ... (is) 

2 De politie ... (is) 

3 De meeste medici ... (zijn) 

4 Alle spelers van het elftal ... (zijn) 

5 Een aantal media ... (is) 

6 De hele klas ... (is) 

7 Alle groepsleden ... (zijn) 

8 Alle leden van het bestuur ... (zijn) 

9 De vier bandleden ... (zijn) 

 10 De vereniging van medici ... (is) 

11 Alle leerlingen ... (zijn) 

12 Vertegenwoordigers van de politie ... (zijn) 

13 Sommige media ... (zijn) 

14 De meeste kinderen ... (zijn) 

 15 De hele groep ... (is) 

16 De vierkoppige band ... (is) 

17 Een aantal kinderen ... (is) 

 18 Het voltallige bestuur ... (is) 
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Werkblad 2: woorden om op te hangen

als
dan
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Werkblad 2: woorden om op te hangen

is
zijn

Oefenen met als-dan en is-zijn

5


