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1. Rommelmarkt in de buurt

Dit weekend is er een rommelmarkt bij Tom in 
de straat. Als je zelf ook een kraampje wilt 
neerzetten, dan moet je bij meneer Verduin 
een papier invullen. Tom, papa en mama zijn
al bij meneer Verduin geweest. En nu zijn ze 
druk bezig op zolder. Ze zoeken oude spullen 
voor hun kraam. Mama heeft nog wat dingen 
van toen Tom nog een baby was. Een doos met 
kleertjes, een wipstoeltje en wat babyspeelgoed. Ze neemt alles mee naar 
beneden om het schoon te maken. Papa en Tom vinden nog een oude 
doos met allemaal langspeelplaten. 
De doos is stoffig en Tom heeft nog nooit zo’n plaat gezien. Papa wel. 
De platen zijn nog van hem. Hij was ze vergeten. Papa speelt luchtgitaar 
terwijl Tom door de doos snuffelt. ‘Die platen mogen ook weg, hoor’, zegt 
papa. ‘Ik heb toch geen platenspeler meer.’
Naast de doos staat een grote rode brandweerwagen. ‘Waar komt die 
vandaan?’ vraagt Tom. ‘Die heb ik gemaakt toen jij geboren bent’, zegt papa. 
‘De ladder kan heel hoog en daar plakten we alle kaartjes op die we bij je 
geboorte hebben gekregen.’
‘Dat weet ik niet meer’, zegt Tom. ‘Je was ook nog maar een baby’, lacht 
papa.
‘Wat denk je, zullen we hem ook maar verkopen, Tom?’ Tom en papa 
nemen de brandweerwagen mee naar beneden. ‘Hij kan wel een likje verf 
gebruiken’, zegt papa. Samen met Tom maakt hij de brandweerwagen weer 
helemaal rood.
Mama is klaar met de babyspullen. Ze heeft in de garage ook nog wat oude 
boeken gevonden en een fiets die nu te klein is voor Tom.

Als het weekend is, wordt de hele straat versierd. Op de hoek staat een 
frietkraam en er speelt ook een bandje. Papa, mama en Tom zetten hun 
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kraampje op. Ze vouwen een kampeer-
tafel open en mama legt er een mooi 
tafelkleed op. Daarop legt ze alle 
babyspullen. Papa vond op zolder 
nog een oud sigarenkistje dat leeg
was. Dat gaat dienstdoen als kassa. 
Al het geld dat ze krijgen gaat erin. 
De brandweerwagen is snel verkocht. 
Een oude man uit de buurt wilde hem 
graag hebben. De babyspullen verkopen 
ze aan een mevrouw met een dikke buik. Ze vond dat de spullen er nog 
als nieuw uitzagen. Een jongetje en zijn mama willen de fiets wel, maar ze 
komen hem straks halen, als de rommelmarkt voorbij is. Het speelgoed
raken ze ook snel kwijt. 
‘Alleen de platen en de boeken nog’, zegt mama. ‘We hebben goed ons best 
gedaan.’ 
Een man met lang haar keek even in de doos met platen, maar hij kocht 
niets. Ook de elektrische gitaar liet hij liggen.

 
Papa vindt het niet zo erg van zijn 
platen. ‘Ik zal eens rondkijken op de 
rommelmarkt’, zegt hij. ‘Misschien 
vind ik wel een oude platenspeler.’ 
Enkele huizen verderop kan papa 
een oude platenspeler op de kop 
tikken.
Die avond luisteren papa en 
Tom de hele avond gezellig naar 
de liedjes op zijn oude langspeel-
platen.
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1.  Hoe schreven mama, papa en Tom zich 
 in voor de rommelmarkt?
 ………………………………………………………...................
 ………………………………………………………...................
 
2.  Waarom zegt papa dat de platen weg mogen?
 ……………………………………………………………………………….....................................

3.  Wanneer vindt de rommelmarkt plaats?
 ……………………………………………………………………………….....................................

4.  Waarom koopt een mevrouw met een dikke buik de babyspullen?
 ……………………………………………………………………………….....................................

5.  Wat hebben ze verkocht? Omcirkel de juiste woorden.

 fiets    babykleertjes    kaartjes    wipstoeltje     speelgoed     platen    gitaar  

6.  Was de platenspeler duur of niet? Hoe weet je dat?
 ……………………………………………………………………………….....................................

7.  Welke titel zou ook bij het verhaal passen? Kleur het juiste vakje. 

Papa’s gitaarconcert Weg met die rommel! De fiets van Tom

Vond je het een leuk verhaal? Kleur het juiste handje.

Ja! Nee.

Beantwoord de vragen!
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1.  Hoe schreven mama, papa en Tom zich 
 in voor de rommelmarkt?
 ………………………………………………………...................
 ………………………………………………………...................
 
2.  Waarom zegt papa dat de platen weg mogen?
 ……………………………………………………………………………….....................................

3.  Wanneer vindt de rommelmarkt plaats?
 ……………………………………………………………………………….....................................

4.  Waarom koopt een mevrouw met een dikke buik de babyspullen?
 ……………………………………………………………………………….....................................

5.  Wat hebben ze verkocht? Omcirkel de juiste woorden.

 fiets    babykleertjes    kaartjes    wipstoeltje     speelgoed     platen    gitaar  

6.  Was de platenspeler duur of niet? Hoe weet je dat?
 ……………………………………………………………………………….....................................

7.  Welke titel zou ook bij het verhaal passen? Kleur het juiste vakje. 

‘Opstaan, Guus!’
‘Pfffff.’ Met een diepe zucht draait Guus zich om in bed. Hij trekt het laken 
over zijn hoofd. 
‘Opstaan!’ brult dezelfde stem beneden aan de trap. Het is Guus’ moeder, 
die langzaamaan ongeduldig wordt. ‘Straks kom je weer te laat op school.’
Met veel tegenzin komt Guus uit bed en kleedt zich aan. ‘Brr, wat is het 
koud in mijn kamer’, mompelt hij.
‘Niet zeuren, Guus.’ Ondertussen is mama de kamer binnengekomen. 
Ze ziet zijn bedrukte gezicht en zegt: ‘Jongen toch. Je bent nog maar tien 
en moet dus nog heel lang naar school. Probeer er gewoon het beste 
van te maken.’
Guus blijft maar treuzelen en zo komt hij weer te laat op school. De bel 
is een tijdje geleden gegaan en de andere kinderen zitten al in de klas. 
Voorzichtig sluipt Guus het klaslokaal binnen, maar de meester heeft 
hem toch gezien.
‘Guus, nu ben je voor de zoveelste keer te laat dit schooljaar! Hoe komt 
dat?’ brult hij kwaad.

 
De andere kinderen in de 

klas worden er helemaal 
stil van. De meester is wel 
erg boos vandaag.
Guus haalt zijn schouders 
op en gaat vlug op zijn 
plaats zitten. Hij slaat zijn 
taalboek op de juiste 
bladzijde open. Dan 
slaakt hij een kreet van 
blijdschap als hij ziet

waarover de les gaat.

2. Geheim agent Guus
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Geheim agent Guus

Oefenboek taal           THEMA: Spelen met taal

Codetaal
Wanneer je niet wilt dat iemand een tekst die jij hebt geschreven kan lezen, 
kun je die omzetten in een soort geheime taal, ook wel codetaal genoemd. 
De lezer zal dan eerst deze code moeten proberen te ontcijferen (te kraken). 
Lukt dit niet, dan blijft de tekst voor altijd onleesbaar.

Er zijn verschillende soorten codes. Hieronder vind je er 4.

Cijfercode
Je schrijft telkens een cijfer in plaats van een letter:
a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9 enzovoort
Voorbeeld: 7 5 8 5 9 13 = geheim

Lettercode
Bij deze code gebruik je een letter die anders is dan de oorspronkelijke letter. 
De eerste letter van het alfabet wordt de laatste, de tweede letter de voorlaatste 
enzovoort… a=z, b=y, c=x, d=w, e=v, f=u, g=t, h=s, i=r,…
Voorbeeld: ztvmg = agent

Omgedraaide zin
Gewoonlijk lees je een zin altijd van links naar rechts. Als je de zin omdraait, 
krijg je ook codetaal. Om deze te kraken moet je de zin nu van rechts naar links 
gaan lezen. Voorbeeld: .chocopasta met boterham lekkere een ik eet dag Elke
=> Elke dag eet ik een lekkere boterham met chocopasta.

Spiegelschrift
Bij spiegelschrift staat de tekst in spiegelbeeld. Die code kun je niet zomaar 
kraken. Je hebt een spiegel nodig om de woorden of zinnen te ontcijferen.
Voorbeeld:                         = handschrift

Pagina 8            les 11

handschrift
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‘Wauw, we gaan over codetaal 
leren!’ roept hij uit. ‘Het lijkt wel 

alsof we allemaal geheim 
agenten zijn! Dit is de leukste 
les ooit!’
De rest van de les is Guus 
heel aandachtig en dat ziet 
de meester ook. 
‘Zo Guus, ik ben heel blij 

dat je zo je best doet.’ 
De meester geeft hem als 

aanmoediging een klopje op 
z’n schouders.

‘School kan soms nog best leuk zijn, 
meester!’ antwoordt Guus. ‘ Ik wil later 

zeker zelf een geheim agent worden.’

Als Guus na schooltijd thuiskomt, gaat hij onmiddellijk naar zijn kamer. 
Guus’ moeder begrijpt het niet. Ze volgt hem naar zijn kamer en tikt op 
de deur. ‘Wat is er aan de hand, Guus? Was alles oké op school?’
Guus reageert heel enthousiast: ‘We hebben als huiswerk een leuke 
schrijfopdracht van de meester gekregen. Ik kan niet wachten om eraan 
te beginnen, mama.’ 
Terwijl Guus ijverig aan het schrijven is, probeert zijn moeder mee te 
kijken. Verder dan de titel ‘Geheim agent Guus’ komt ze niet. Guus legt 
zijn arm over zijn blad papier.
‘Niet kijken, mama. Ik zal straks mijn schrijfopdracht wel voorlezen’, zegt 
Guus.
Mama dringt niet verder aan en laat haar zoon rustig verder werken. 
Ze is vooral blij dat hij een leuke schooldag had. 
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Beantwoord de vragen!

1.  Sleutelwoorden zijn woorden die belangrijk zijn om het verhaal te kunnen 
 volgen of te begrijpen waarover de tekst gaat. Zet een kruisje bij de 
 sleutelwoorden.

 o onmiddellijk o school o gezien o schouders      
 o codetaal o meester o deur o schrijfopdracht       

2.  Los het volgende kruiswoordraadsel op. De antwoorden vind je in de tekst.
 
 

3.  Een uitroep is een kort woord dat of een klank die weergeeft hoe je 
 je voelt. Zoek in de tekst:
 a. een uitroep van vermoeidheid  ………………....…..….
 b. een uitroep van blijheid en enthousiasme  ………………....…..….
 c. een uitroep van kou   ………………....…..…. 

Horizontaal
1. Periode dat de kinderen 
    naar school gaan
4. Het tegengestelde van 
    ‘met veel plezier’: met …
5. Heel luid roepen

Verticaal
2. Blijven proberen, 
    blijven vragen
3. Geheimschrift

1 2

3

4

5
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Vond je het een leuk verhaal? Kleur het juiste handje.

Ja! Nee.

1.  Sleutelwoorden zijn woorden die belangrijk zijn om het verhaal te kunnen 
 volgen of te begrijpen waarover de tekst gaat. Zet een kruisje bij de 
 sleutelwoorden.

 o onmiddellijk o school o gezien o schouders      
 o codetaal o meester o deur o schrijfopdracht       

2.  Los het volgende kruiswoordraadsel op. De antwoorden vind je in de tekst.
 
 

3.  Een uitroep is een kort woord dat of een klank die weergeeft hoe je 
 je voelt. Zoek in de tekst:
 a. een uitroep van vermoeidheid  ………………....…..….
 b. een uitroep van blijheid en enthousiasme  ………………....…..….
 c. een uitroep van kou   ………………....…..…. 

4.  Welke woorden horen bij Guus? Welke bij mama? En welke bij de meester?   
 Verbind. Let op! Eén woord hoort bij meerdere personen.

 bezorgd           lui           boos           traag           begripvol           enthousiast

5.  a. Op welke bladzijde moet Guus zijn taalboek openslaan? …………………...
 b. Bij welk thema hoort de les ‘Codetaal’? …………….....................………….…..

6. Zeg in je eigen woorden wat codetaal is.
 ………............................................................…………………….................................

7.  De volgende zin werd in codetaal geschreven:
 .aan zich kleedt en bed uit Guus komt tegenzin veel Met
 a. Welke codetaal is dit? …………………………...................................................…
 b. Ontcijfer de zin. ………............................................................…………………….

8.  Welke woorden uit de tekst staan hier in codetaal?
 a. 13 5 5 19 20 5 18  …………….....................………….…....
 b. 19 3 8 18 9 10 6 15 16 4 18 1 3 8 20 …………….....................………….…....

9. Schrijf je eigen naam in letter- en cijfercode.
 Lettercode: ……………………............……    Cijfercode: ……………………..........…….

Guus mama meester

DEEL 3 begrijpend lezen 4de lj - Kristof.indd   9 26/02/19   13:46


