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Dit is de juf.      Dit is de liniaal. 

Dit is de meester.     Dit is de schaar. 

Dit is de leerling.     Dit is het schoolgebouw. 

Dit is de groep.     Dit is het lokaal. 

Dit is de pen.     Dit is de muur. 

Dit is het potlood.     Dit is het raam. 

Dit is het boek.     Dit is de deur. 

Dit is de map.     Dit is de stoel. 

Dit is het papier.     Dit is de kast. 

Dit is de gum.     Dit is de tafel. 

Dit is het kleurpotlood.    Dit is de lamp. 

 

zitten       pakken 

ik zit   wij zitten   ik pak   wij pakken 

jij zit   jullie zitten   jij pakt  jullie pakken 

hij zit   zij zitten   hij pakt  zij pakken 

zij zit       zij pakt 

 

wijzen      lezen 

ik wijs   wij wijzen   ik lees   wij lezen 

jij wijst  jullie wijzen   jij leest  jullie lezen 

hij wijst  zij wijzen   hij leest  zij lezen 

zij wijst      zij leest 
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De juf zit op de stoel. 

Zij zit op de stoel. 

De meester pakt de liniaal. 

Hij pakt de liniaal. 

De leerling leest het boek. 

Hij leest het boek. 

De leerling wijst naar het raam. 

Zij wijst naar het raam. 

Ik pak de pen en het potlood. 

Jij zit voor de kast. 

 

Dit is de gang.     kijken 

Dit is de kapstok.     ik kijk   wij kijken 

Dit is de wc.      jij kijkt  jullie kijken 

Dit is het wc-papier.    hij kijkt  zij kijken 

Dit is de wastafel.     zij kijkt 

Dit is het kantoor. 

Dit is de schooltas.     schrijven 

Dit is de verwarming.    ik schrijf  wij schrijven 

Dit is de vensterbank.    jij schrijft  jullie schrijven 

Dit is de sleutel.     hij schrijft  zij schrijven 

Dit is de keuken.     zij schrijft 

Wij leren Nederlands. 
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De meester schrijft op het papier. 

Hij schrijft op het papier. 

De juf kijkt naar de leerling. 

Zij kijkt naar de leerling. 

De verwarming is onder het raam. 

 

Ik doe het papier in de map. 

Jij legt het potlood naast het boek. 

Hij schrijft op het papier. 

Zij kijkt naar de juf. 

Wij lezen in het boek. 

Jullie wijzen naar de deur. 

Zij pakken het boek uit de kast. 

 

zijn       staan 

ik ben   wij zijn   ik sta  wij staan 

jij bent  jullie zijn   jij staat jullie staan 

hij is   zij zijn    hij staat zij staan 

zij is       zij staat 
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Dit is de klok.     leren 

Dit is de toets.     ik leer   wij leren 

Dit is de computer.    jij leert  jullie leren 

Dit is de prullenbak.    hij leert  zij leren 

Dit is de agenda.     zij leert 

Dit is de tekening. 

Dit is het bord.     praten 

Dit is het stopcontact.    ik praat  wij praten  

Dit is de schakelaar.    jij praat  jullie praten 

Dit is de slijper.     hij praat  zij praten 

Dit is het plakband.    zij praat 

 

De meester praat met de leerling. 

Zij knipt met de schaar in het papier. 

Waar is de gum? 

De gum is in de kast. 

Zij zitten naast het raam. 

 

liggen     doen      

ik lig  wij liggen   ik doe  wij doen    

jij ligt  jullie liggen   jij doet jullie doen   

hij ligt  zij liggen   hij doet zij doen 

zij ligt      zij doet    
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zeggen      hebben     

ik zeg  wij zeggen    ik heb  wij hebben   

jij zegt jullie zeggen    jij hebt jullie hebben 

hij zegt zij zeggen    hij heeft zij hebben 

zij zegt      zij heeft 

 

Wij pakken de kleurpotloden uit de kast. 

Hij doet het raam open. 

De juf staat voor het bord. 

De map ligt naast het boek op de tafel. 

De lamp hangt aan het plafond. 

 

tekenen       komen 

ik teken  wij tekenen    ik kom wij komen 

jij tekent  jullie tekenen    jij komt jullie komen 

hij tekent  zij tekenen    hij komt zij komen 

zij tekent       zij komt 

 

De groep is in het lokaal. 

De leerling pakt de map en het boek. 

De juf praat met de leerlingen. 

Zij zegt: “Goede morgen” 
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Wat doe jij?  Ik pak het boek uit de kast. 

Wat doe jij?  Ik wijs naar het bord. 

Wat doe jij?  Ik schrijf in de map. 

Wat doe jij?  Ik loop naar de deur. 

Wat doe jij? Ik sta in het lokaal voor het raam 

en ik kijk naar het schoolplein. 

Wat doet hij? Hij pakt het potlood uit de schooltas. 

Wat doet zij? Zij wijst naar de klok. 

Wat doet  hij? Hij loopt naar de prullenbak. 

Wat doet zij? Zij staat voor de tafel en zij kijkt naar de computer. 

 

Ik ben Nima. 

Ik zit op de stoel voor de tafel. 

Ik lees in het boek.  

Ik leer Nederlands. Dat is moeilijk. 

Ik pak het papier en het kleurpotlood. 

Ik teken het schoolplein en ik teken op het schoolplein een prullenbak. 

Ik schrijf ‘het schoolplein’ en ik schrijf ‘de prullenbak’. 

Dat is makkelijk. 

Ik zeg tegen de juf: “Ik ben klaar.” 

De juf komt en zij kijkt naar de tekening.  

De juf zegt: “Goed zo Nima!” 
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Mevrouw Jansen, de juf, is in het lokaal. 

Wat doet zij? 

Zij schrijft een woord op het bord. 

Nima leest het woord: ‘de schaar’. 

Nima pakt de pen en schrijft het woord in de map. 

Mevrouw Jansen zegt: ”Nima kom hier en teken een schaar op het bord.” 

Nima loopt naar het bord en zij tekent een schaar.  

Mevrouw Jansen kijkt naar de klok. Het is tijd, de les is klaar. 

Nima pakt de schooltas en zij doet het boek, de pen en de map in de schooltas. 

Zij loopt naar de deur en zij zegt: “Dag juf!” 

Mevrouw Jansen zegt: “Dag Nima, tot morgen.” 

Nima loopt in de gang en zij pakt de jas van de kapstok. 

Nima gaat naar huis. 

 

5 vijf     15  vijftien 

13 dertien    3  drie 

0 nul     10  tien 

7 zeven     17  zeventien 

18 achttien    8  acht 

2 twee     12  twaalf 

9 negen     19  negentien 

11 elf     1  één 

4 vier     14  veertien 


