
 

Nederlands oefenen 6      
Een mooi verhaal   

  
Een mooi boek, een prachtige film of een spannend verhaal.  
Wat zijn verhalen belangrijk.  
Je kunt dromen over liefde. Je kunt even reizen in je hoofd.  
Of je kunt jouw eigen verhaal vertellen. 
 
Sommige verhalen kent iedereen. Denk maar eens aan Romeo en Julia 
(Shakespeare), Aladin en de wonderlamp uit Duizend en één nacht, Sherlock 
Holmes (Conan Doyle), In de ban van de Ring (Tolkien),  De klokkenluider van de 
Notre Dame (Victor Hugo) of Anna Karenina (Tolstoi). 
Van een mooi verhaal wordt vaak een film gemaakt.  
 
Schrijf een paar woorden op over Een mooi verhaal.  
Welke film of welk boek vind jij heel erg mooi? Lees je graag of kijk je liever naar een 
film?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
  

 

 



 
Werkwoorden verleden tijd. 
Een verhaal wordt meestal in de verleden tijd verteld.  
 
Mijn verhaal   
  
moest – gebracht –  belde – was  – kwam – teruggekregen – vertelde  – schrok  
– verloren  – gevonden – ging    
 
Ik _____de stad in. Toen ik thuis ______ was mijn portemonnee  weg. 
 
Ik _________ heel erg. Ik had mijn geld en mijn pinpas ______________!  
 
Wat _____  ik nu doen? Ik _________ naar het politiebureau. 
 
Ik __________ dat ik mijn portemonnee verloren had.  
 
Hoera: iemand had mijn portemonnee ____________! 
 
Zij had mijn portemonnee naar het politiebureau _____________.  
 
Ik _______heel erg bij dat ik mijn portemonnee ____________heb ! 
 
 
Werkwoord  Tegenwoordige tijd   Verleden tijd  Voltooid deelwoord 
Moeten  ik moet   ik moest   ik heb gemoeten 
Brengen  ik breng   ik bracht   ik heb gebracht  
Bellen   ik bel    ik belde   ik heb gebeld  
Zijn    ik ben    ik was   ik ben geweest  
Komen   ik kom   ik kwam   ik ben gekomen  
Vertellen  ik vertel   ik vertelde   ik heb verteld  
Verliezen   ik verlies   ik verloor   ik heb verloren 
Schrikken  ik schrik   ik schrok   ik ben geschrokken  
Zitten    ik zit    ik zat    ik heb gezeten  
Gaan   ik ga    ik ging   ik ben gegaan   
Terugkrijgen   Ik krijg terug  Ik kreeg terug   ik heb teruggekregen 
 
 
 
Meeleesverhaal  
Het verhaal van Betty / Johan van Caneghem  
Ga naar https://www.facebook.com/watch/?v=2794308990687153 en lees het 
Verhaal van Betty mee.  
Betty vind een portemonnee op straat. Daar zit veel geld in. Wat doet ze nu? 

https://www.facebook.com/watch/?v=2794308990687153
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Songtekst Het Regent Zonnestralen 
Acda en de Munnik:  https://www.youtube.com/watch?v=TlJa4xcVzvY  
Op een terras ergens in Frankrijk in de zon  
Zit een man die het tot gisteren nooit won   een man die altijd verliest 
Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht   = een auto ongeluk  
Zonder hem, zonder Herman,  
Want die had hem net verkocht  
Herman in de zon op een terras  
Leest in 't AD dat 'ie niet meer in leven was   het AD = een krant  
Zijn auto was volledig afgebrand     volledig = helemaal  
En de man die hem gekocht had,  
Stond onder zijn naam in de krant    zijn naam stond in de krant 
 
O, o, o, Even rustig ademhalen, O, o,o  't lijkt of het regent als altijd  
Maar het regent en het regent zonnestralen  
 
een week geleden, in een park in Amsterdam  
Had hij zijn leven overzien en schrok zich lam   heel erg schrikken 
Hij was een man wiens leven nu al was bepaald  al bepaald = het blijft zo  
En van al zijn jongensdromen  
Was alleen het oud worden gehaald    = het enige dat gelukt is  
 
O, o, o, Even rustig ademhalen, O, o, o, het lijkt of het regent als altijd  
Maar het regent en het regent zonnestralen  
 
Op een bankje in het park kwam het besluit   besluit = beslissing 
Noem het dapper, noem het vluchten maar ik knijp er tussenuit     = ontsnappen 
Nu een week geleden en hier zat 'ie dan maar weer  
Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer  
 
Herman leest wel honderd keer de krant  
't staat er echt, pagina achttien, zwartomrand   rouwbericht, is dood gegaan 
Hield 'ie vroeger al zijn meningen  
En al zijn dromen stil  
Nu was 'ie niets niet niemand nergens meer  
Kan dus gaan waar 'ie maar wil  
 
Herman rekent af en staat dan op    afrekenen = betalen  
Hij heeft eindelijk de wind weer in z'n kop   hij voelt zich weer vrij  
'k heb een tweede kans gekregen  
En da's meer dan ik verdien  
Maar als dit het is, is dit het  
Als dit het is, is dit het 
Als dit het is, is dit het 
En we zullen het wel zien'  
 
O, o, o, Even rustig ademhalen, O, o, o, het lijkt of het regent als altijd  
Maar het regent en het regent zonnestralen 

https://www.youtube.com/watch?v=TlJa4xcVzvY
https://www.youtube.com/watch?v=TlJa4xcVzvY


 
 

Spreekwoorden met verhaal  
 
Een goed verhaal hebben   Je kunt het goed vertellen, goed uitleggen 
  
De draad van het verhaal oppakken  Verder gaan met hetzelfde verhaal   

De rode draad van het verhaal   De lijn van het verhaal, de plot   

Een draai aan het verhaal geven   Het verhaal een beetje anders vertellen 

Op verhaal komen     Uitrusten, rustig ademen 

Van wal steken     Beginnen met vertellen  

De draad kwijtraken    Het verhaal niet meer snappen  

Van de hak op de tak springen  Een verhaal vertellen maar steeds over iets 

anders beginnen   

Iets in geuren en kleuren vertellen Vertellen met heel veel details  

Iets kort en bondig vertellen   Kort en duidelijk vertellen 

Iemand het zwijgen opleggen  Je mag het niet aan anderen vertellen 

     

 
 
 



 
Jouw verhaal  
Heb jij iets grappigs of spannends meegemaakt?  
Schrijf een paar zinnen met jouw verhaal.  
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________     

 
Of maak een verhaaltje met de volgende woorden.  
Kies één woord uit iedere rij en maak daar een verhaaltje mee 
 
Plaats     Persoon   Wat gebeurt er 
Leiden     ik    alles gaat mis 
strand    wij    verdwaalt  
bos     mijn vriend   valt in het water  
zee     mijn buurman  raakt portemonnee kwijt  
bibliotheek   een fietser   vindt geld 
winkel   mijn zus of broer  heeft geluk  
op straat    de bus chauffeur  moet hard lachen  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.grenskoerier.nl%2Fnieuws%2Falgemeen%2F17991%2Fzomeractie-van-de-bibliotheek-de-vakantiebieb-iedereen-gratis-e-books-lezen-&psig=AOvVaw1lDp-mxfEfebNP2rwIE9uE&ust=1588695649499000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCdtujOmukCFQAAAAAdAAAAABAK


Ebooks lenen 
Heb je een bibliotheekpas?  
Dan kun je ook Ebooks lenen.  
Kijk op https://www.bplusc.nl/bibliotheek/digitaal-lezen/ of vraag het bij BplusC.  
 
Je kunt ook Taalhuis leesboekjes lenen. Er is een afhaal-service.  
Je kunt bellen naar 0900-23 23 000 tussen 10.00 en 16.00 uur  
Of mail naar klantenservice@BplusC.nl 

 
Soorten verhalen 
liefdesverhalen – thriller – waar gebeurd verhaal – detectives – prentenboek – 
kinderboek – historische roman – sprookje – mythes - fabels  
 
Het begint met er was eens en eindigt met en ze leefden nog lang en  
gelukkig… Dat is een ___________________________ 
 
Een verhaal met heel veel plaatjes is een ________________________________ 
 
Een verhaal over vroeger, over geschiedenis is een ________________________ 
 
Verhalen over dieren waar wij iets van kunnen leren, dat zijn _________________ 
 
Een leesboek voor kinderen is een ______________________________ 
 
Romeo en Julia en Anna Karenina zijn ___________________________________ 
 
De verhalen over Sherlock Holmes en Hercule Poirot zijn ____________________ 
 
Verhalen over de Griekse en Romeinse goden zijn __________________________ 
 
Een spannend boek over een spion of serie-moordenaar is een ________________ 
 
Een verhaal over iets wat echt gebeurd is, is een ____________________________ 

 

 

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/digitaal-lezen/
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/digitaal-lezen/
mailto:klantenservice@BplusC.nl
mailto:klantenservice@BplusC.nl


 

Films  
 
 
Trailers van films laten je stukjes van een film zien.  
Je kunt kijken of je het een leuke film vindt. 
Een welke soort film het is.  
Kijk naar de trailers van deze Nederlandse films. Welk soort film is het?  
 
Kies uit: 
Thriller / kinderfilm / romantische film / natuurfilm  
 
Zwaar verliefd (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=UO2ow4t5kqQ&list=PLaRBSsKwDJBnaQddpLR
K3CSacHmiK3ixk&index=24&t=0s  

Dit is een __________________________ 
 
De Piraten van hiernaast (zomer 2020 in de bioscoop)   
https://www.youtube.com/watch?v=yNYmLJ4Qigs  

Dit is een _______________________________ 
 
De nieuwe wildernis (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=iRqomdtT8g0  

Dit is een ________________________________ 

De kleine heks (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=w5miI4-
myc0&list=PLaRBSsKwDJBnaQddpLRK3CSacHmiK3ixk&index=26&t=0s  

 Dit is een ________________________________  
 
Baantjer Het begin. (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=PEJg-8bY4fU  

Dit is een ________________________________ 
 

 
Tot volgende week!  
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