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Nederlands

Voor de leerkracht:
Op de volgende slides vind je uitgewerkt

lesmateriaal. Alles is bewerkbaar. Knip, plak, 

kopieer en pas aan naar hartenlust. 

NIVEAU
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THEMA

Dit ben ik!

Wie ben jij!

Blij met jou erbij

VAARDIGHEDEN
✓ luisteren

✓ lezen

✓ spreken

✓ online opzoeken
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LUISTEREN en SPREKEN

• ‘Dit ben ik’!

• ‘Wie ben jij?

Dit ben ik! 
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IN EEN NOTENDOP:

LEZEN en SPREKEN

• Vriendenboek

• ‘Ik hou van…’

ONLINE OPZOEKEN

• Familienamen

• Liedjes met mijn naam

• Populaire namen

LUISTEREN en SPREKEN 

• Ik wil mijn naam 

veranderen.

• Je hoort …. je schrijft.

6 LEZEN, OPZOEKEN en 

SPREKEN

• Creatief met mijn naam

• Blij met mij!

LUISTEREN en SPREKEN

• Rara, wie ben ik?

• Uiterlijke kenmerken

• ‘Ik heb…’ / ‘Heb ik … ‘

https://www.nedbox.be/teaser/een-nieuwe-naam


Maak kennis met Eva en Noah uit Kortrijk!
Kijk en luister naar het filmpje: https://youtu.be/BZb3g103tnE
Knip de blokjes uit en leg ze in de juiste volgorde.

1 LUISTEREN EN SPREKEN

ben ik Eva

mijn naam Eva is

Is mijn 
familienaam

Sabbe

10 jaar ben ik

is dit mijn broer

Noah ik ben

Noah Is mijn naam

12 jaar ik ben

wonen wij in Kortrijk

https://youtu.be/BZb3g103tnE


Probeer het zelf!
Vul de tekstballonnen aan. 
Maken jullie ook een filmpje?

1

n

LUISTEREN EN SPREKEN

Ik ben …………………………………………………………….

Mijn naam is…………………………………………………..

Mijn familienaam is………………………………………..

Ik ben …………………….. jaar.

Ik woon in …………………………………………………….

Dit is mijn vriend(in) ………………………………………

Ik ben …………………………………………………………….

Mijn naam is…………………………………………………..

Mijn familienaam is………………………………………..

Ik ben …………………….. jaar.

Ik woon in …………………………………………………….

Dit is mijn vriend(in) ………………………………………



1 LUISTEREN EN SPREKEN

Knip de dobbelsteen uit. Speel per 2.
Gooi met de dobbelsteen. 

1 leerling stelt de vraag. 
1 leerling antwoordt.

Wissel om.

Wat is jouw

naam?

Mijn naam is 

…

Waar woon

jij?

Ik woon in …

Hoe oud ben 

je?

Ik ben … jaar.

Hoe heet jij?

Ik heet …

Heb jij broers

of zussen?

Ik heb … 

broer(s) en … 

zus(sen).

Wat is jouw

familienaam?

Mijn

familienaam is 

…



Eva houdt van volleybal en ballet. Noah houdt van tennis en 
lezen. Waar hou jij van? 

Zoek eerst de vertaling op van sommige woorden:
- Kijk naar de afbeelding.
- Lees het Nederlandse woord. Herken je hier iets in?
- Gebruik Google Translate.

Vul dan het blad in voor jezelf.
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n

LEZEN EN LUISTEREN





Verzamel alle ingevulde bladen en maak een vriendenboek!

Speel onderstaande spellen en leer je klasgenoten beter 
kennen...

2 LEZEN EN LUISTEREN

Wie is het?
Juf of meester beschrijft 1 leerling uit het vriendenboek.

Juf of meester zegt:

“Deze leerling houdt van ….. en van ……”

Raden jullie over wie het gaat?

Zoek je vriend!
Iedereen houdt zijn/haar blad vast. Loop rond in de klas. Zoek een 

vriend of vriendin die van hetzelfde houdt…

Vraag: “Hou jij ook van ….?”

Antwoord: “Ja, ik hou ook van ….!”

“Nee, ik hou niet van …..”

Zoek zoveel mogelijk vrienden!

Links of rechts?
Juf of meester geeft je 2 keuzes. Ga naar links of naar rechts!

Juf of meester zegt: 

“Hou je van ….. of van ……?

LINKS RECHTS

chocolade of chips
sporten of relaxen
zee of bergen
tv of gamen
snoep of frietjes

?

!



Rarara, wie ben ik?
Maak van elke leerling een portretfoto waarop gezicht en haar 
duidelijk zichtbaar zijn. De leerlingen kunnen ook een tekening 
maken van zichzelf.
Speel per 2, 3 of 4.

Leg alle fotokaarten omgekeerd op tafel.
Elke speler neemt 1 kaart en houdt die voor zijn of haar 
voorhoofd. 
Om de beurt stelt elke speler 1 vraag over zijn/haar kaart. 
De anderen antwoorden enkel met ‘ja’ of ‘nee’. 
Raad je wie je bent?

Gebruik het lijstje om vragen te stellen.
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LUISTEREN, SPREKEN en GENIETEN

Heb ik bruin haar? Ja…
Heb ik blauwe ogen? Nee…

Heb ik een bril? Ja …
Dan ben ik Sarah!

Heb ik kort haar? Ja…
Heb ik een donkere huid? Ja …

Heb ik bruine ogen? Ja …
Dan ben ik Arif!



Ben ik ….?

een meisje een jongen

klein groot

Heb ik …?

zwart haar bruin haar rood haar blond haar

bruine ogen blauwe ogen groene ogen

een donkere huid een lichte huid

kort haar lang haar krullend haar

een bril geen bril



Rarara, wie ben ik?

Urbanus is een bekende Vlaamse zanger. Hij maakt 
gekke liedjes. 
Luister en kijk naar het liedje 'Rarara, wie ben ik?'
Het liedje is in Vlaams dialect. Herken je de woorden?

3
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LUISTEREN, SPREKEN en GENIETEN

1-2-3 Rikke tikke tik

Rarara, wie benne kik

Is er iemand die al weet
Hoe ik heet?

1-2-3 Rikke tikke tik

Raad je mee, wie ben ik?

Is er iemand die al weet
Hoe ik heet?

https://www.bing.com/videos/search?q=rarara+wie+bennenik&docid=608021001079689299&mid=40C0B148B31B61FFFD3140C0B148B31B61FFFD31&view=detail&FORM=VIRE


1-2-3 Rikke tikke tik

Gans mijn lijf sta vol met pluimen Heel mijn lijf staat vol met pluimen.

Grijs en wit en zwart en bruine

M'n kopje gaat omhoog, omlaag

Graantjes pikken doe ik graag

1-2-3 Rikke tikke tik

Rarara, wie benne kik Rarara, wie ben ik?

Is er iemand die al weet hoe ik heet

Ne salami, nen autobus, ne polies, een waterspons

Een salami, een autobus, een politieman, een waterspons

Een tournavis, een frietkot, een stuk chocolat, 't atomium, een kieken

Een schroevendraaier, een frietkot, een stuk chocolade, het atomium, een kip

Heel goe geraden, manneken

Heel goed geraden, mannetje.

'k Heb een krulletje in m'n staart

En een stijve stoppelbaard

Een snuit met twee gaatjes in

En een dubbele onderkin

1-2-3 Rikke tikke tik

Rarara, wie benne kik Rarara, wie ben ik?

Is er iemand die al weet hoe ik heet

Ne salami, ne spinnekop, ne nana, nen tember

Een salami, een spinnenkop, een ?, een postzegel

Een kalkoen, Rocco Granata, een frigo, ne salamander, een varken

Allé, d' er zit toch ene slimme in de klas Er zit toch één slimme leerling in de klas.

Ik ben ne plezante zanger Ik ben een leuke zanger.

Mijne neus wordt alsmaar langer Mijn neus wordt alsmaar langer.

Ik maak liedjes voor de kleintjes

Over kippetjes en zwijntjes Over kipjes en varkentjes.

1-2-3 Rikke tikke tik

Rarara, wie benne kik Rarara, wie ben ik?

Is er iemand die al weet hoe ik heet

Ne salami, nen aquarium, Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson

Truus tepels, ne salamander, Urbanus zelf

Bijna juist

En omdat ge zo braaf geweest zijt krijgt ge vandaag maar een half pakske slaag

Allemaal gelijk

© Copyright Urbanus



Vlaamse en Nederlandse familienamen verwijzen vaak naar een 
plaats, een beroep, een kenmerk of een dier.
Lees de familienamen van deze bekende Vlamingen en 
Nederlanders. 
Zoek de betekenis van het vetgedrukte woord op via Google 
Translate.
Plaats de familienaam in de juiste kolom.

4 ONLINE INFO OPZOEKEN 

Marc van Ranst
Viroloog (VL)

Camille Dhont (hond)
Actrice/zangeres (VL)

Kevin de Bruyne (bruin)
Voetballer (VL)

Noah Lang
Voetballer (NE)

Nikkie De Jager
Youtube-ster (NE)

Paulien Slangen
Zangeres (VL)

Stef Bos
Zanger (NE/VL)

Joke Van Leeuwen
Auteur (NL)

Sven de Ridder
Acteur (VL)

Herman Brusselmans
Schrijver (VL)

Boudewijn de Groot
Zanger (NE)

Tom Barman
Zanger (VL)

https://translate.google.com/?hl=nl


Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit 
ook daarna aan e klas kunnen rapporteren. 

FAMILIENAMEN

Dieren Beroepen KenmerkenPlaatsen

Antwoorden:

Dieren: Camille Dhondt, JokevanLeeuwen,Pauline Slangen
Plaatsen: Marc Van Ranst, Herman Brusselmans, Stef Bos 
Beroepen: Tom Barman, Sven de Ridder, Nikkie De Jager
Kenmerken: Kevin De Bruyne, Boudewijn de Groot, Noah Lang 



Heel wat zangers gebruiken namen in hun liedjes. 
Misschien bestaat er wel een Nederlandstalig liedje met 
jouw naam. Zoek maar op… Vind je het mooi?
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Jongens zoeken hier!

Meisjes zoeken hier!

ONLINE INFO OPZOEKEN 

Louise

Anne

Sara Barbara

Sammy
Jimmy

Benjamin

http://nl.wikisage.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_jongensnaam_in_de_titel
http://nl.wikisage.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_meisjesnaam_in_de_titel


Wat zijn de populairste voornamen in Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië, Frankrijk en Duitsland? Zoek het op:

-> voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië
-> voor Frankrijk
-> voor Duitsland

Komt jouw naam vaak voor in Vlaanderen? Zoek het hier op!

4 ONLINE INFO OPZOEKEN

Meisjes
2020

Vlaanderen Brussel Wallonië Frankrijk Duitsland

1

2

3

4

5

Jongens
2020

Vlaanderen Brussel Wallonië Frankrijk Duitsland

1

2

3

4

5

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/namen-en-voornamen/voornamen-van-meisjes-en-jongens#panel-12
https://www.naissance.fr/prenoms/top50/2020
https://charlies-names.com/en/top-names-germany-2020/
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/namen-en-voornamen/voornamen-van-meisjes-en-jongens#figures


Mariam wil haar naam veranderen in Mereym. 
Bekijk hier het filmpje.
Moeilijk? Lees eerst de bijhorende tekst in jouw moedertaal.

Beantwoord de vraagjes via NetBox.
Wat vind jij? Antwoord met rood of groen!

5

Wat vind jij? Luister naar de stellingen.

GROEN: ja, ik ben akkoord.

ROOD: neen, ik ben niet akkoord

GROEN en ROOD: ik weet het niet.

1. Ik vind mijn naam mooi.

2. Mensen spreken mijn naam juist uit.

3. Mensen geven mij vaak een andere naam.

4. Soms lachen mensen met mijn naam.

5. Ik zou graag een andere naam hebben.

LUISTEREN en SPREKEN

https://www.nedbox.be/teaser/een-nieuwe-naam
https://www.nedbox.be/teaser/een-nieuwe-naam


5Français

Peut-être que vous venez de le voir. Mon nom est maintenant écrit et prononcé différemment. 

C’est maintenant 'Meryem'. Et j’ai fait un blog à ce sujet. 

C’est une journée passionnante aujourd’hui. Une journée que j’attendais avec impatience depuis 

quelques mois maintenant. Je vais bientôt me rendre à la maison communale pour récupérer 

une nouvelle carte d’identité. Je sais, cela n’a pas l’air si spectaculaire. J’ai changé mon nom de 

'Mariam' en 'Meryem'. Mais pourquoi? Eh bien, à la naissance, mon père m’a enregistrée 

comme « Mariam ». Oui, mais la famille m’appelle 'Meryem'. En Arabe, on prononce souvent le 

« a » comme « ee ». À l’école et chez Karrewiet, tout le monde m’appelle 'Mariam' mais en fait, 

je pense que 'Meryem' est une voyelle un peu plus agréable et aussi plus arabe. 

Celle qui m’a vraiment inspirée à changer officiellement de nom, c’est ma sœur Sihem. 

Mereym, ça va? 

Oui, ça va. Tu as également changé de nom. As-tu également dû te procurer une nouvelle 

carte d’identité ? Qu’as-tu ressenti? 

Oui, j’étais heureuse. Je pouvais dire aux gens qui écrivent mon nom dans un message 

avec 'Siham': « Hé. C’est 'Sihem'. » Au début, j’envoyais une photo de ma carte d’identité. 

Je disais: « Hé, regardez, c’est officiellement 'Sihem'. » Alors ils ne pouvaient pas dire 

grand-chose, hein. 

Maintenant, je vais à la maison communale pour ma nouvelle carte d’identité. Il y a encore 

d’autres noms qui peuvent être un peu déroutants. Il suffit de penser à 'Maud'. Il peut aussi 

s’agir de « Mood ». 'Lewis' peut aussi être 'Louis' ou 'Lowie'. Et 'Bilal' peut aussi être 'Bilel'. Si 

vous avez des doutes, vérifiez! 

Bonjour. Voici votre nouvelle carte d’identité. 

Merci. Voilà, c’est officiel.

J’ai ma nouvelle carte d’identité. Mais je dois encore faire une chose avant que tout soit en 

ordre. Je dois changer mon titre chez Karrewiet. Voilà, c’est réglé.



5Deutsch

Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Mein Name wird jetzt anders geschrieben und 

ausgesprochen. Es ist jetzt "Meryem". Und ich habe einen Vlog darüber gemacht. 

Es ist ein aufregender Tag heute. Ein Tag, auf den ich mich seit ein paar Monaten freue. Ich 

werde bald zum Rathaus gehen, um einen neuen Personalausweis abzuholen. Ich weiß, es klingt 

nicht so spektakulär. Ich habe meinen Namen von 'Mariam' in 'Meryem' geändert. Aber warum?

Nun, bei der Geburt registrierte mich mein Vater als 'Mariam'. Ja, aber die Familie nennt mich 

'Meryem'. Im Arabischen spricht man das "a" oft als "ee" aus. In der Schule und bei Karrewiet

nennen mich alle 'Mariam', aber eigentlich finde ich 'Meryem' einen etwas schöneren Vokal und 

auch mehr Arabisch. 

Und die, die mich wirklich dazu inspiriert hat, meinen Namen offiziell ändern zu lassen, das ist 

meine Schwester Sihem. 

Mereym, alles klar? 

Ja. Du hast ja auch deinen Namen ändern lassen. Musstest du dir auch einen neuen 

Personalausweis besorgen? Wie hat sich das angefühlt? 

Ja, ich war glücklich. Dann konnte ich Leuten, die meinen Namen in einer Nachricht mit 

'Siham' schreiben, auch sagen: "Hey. Es ist 'Sihem' " Und dann habe ich am Anfang auch 

noch ein Bild von meinem Pass geschickt. Und ich sagte: 'Schau, es ist auch offiziell 

'Sihem'." Ja, dann konnten nicht viel sagen, ne.

Ich gehe jetzt zum Rathaus für meinen neuen Personalausweis. Es gibt immer noch Namen, die 

etwas verwirrend sein können. Denke an "Maud". Es kann auch "Mood" sein. "Lewis" kann auch 

"Louis" oder "Lowie" sein. Und "Bilal" kann auch "Bilel" sein. Wenn du Zweifel hast, schau es 

einfach an. 

Hallo. Das ist dein neuer Personalausweis. 

Vielen Dank. So, es ist offiziell. 

Ich habe meinen neuen Personalausweis. Aber ich muss noch eine Sache tun, bevor alles in 

Ordnung ist. Ich muss meinen Titel in Karrewiet noch ändern. So, nun ist es erledigt. 



Meryem verandert haar naam omdat haar naam vaak verkeerd wordt 
uitgesproken. Je zegt ‘Meryem’ maar je schrijft ‘Mariam’.
Sommige letters klinken in het Frans of Duits anders dan in het Nederlands. 

Sommige klanken schrijf je in het Nederlands anders dan in het Frans of Duits.
Klik op de klank en let op de verschillende letters.

5 LUISTEREN en SPREKEN

Je hoort Nederlands Frans Duits

oe

(poes)

ou

(genou)

u

(Produkt, null)

uu

(muur)

u

(menu)

ü

(über)

eu

(meubel, neus)

eu

(neveu)

Ö

Möbel)

Je schrijft Je hoort in het 

Nederlands

Je hoort in het 

Frans

Je hoort in het 

Duits …

eu

neus, deur

couleur Euro, Deutsch

ei

plein, klein

plein, réveil einz

g

geel

giraf Gemüse



Kies voor elke letter van je naam 1 kenmerk dat bij je past. 
Gebruik het lijstje. Zoek de vertaling op viaGoogle Translate.
Maak een zelfportret zoals hieronder.
Stel jezelf voor: ‘Ik ben Amélie!. Ik ben avontuurlijk, mooi, eerlijk, 
lief, intelligent en enthousiast.”
Maak je ook een portret van je vriend of vriendin?

6

Avontuurlijk
Mooi
Eerlijk
Lief
Intelligent
Enthousiast

LEZEN, OPZOEKEN, SPREKEN, GENIETEN

Optimist
Stil
Creatief
Artistiek
Rustig

https://translate.google.com/?hl=nl


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X Y Z

A: avontuurlijk, agressief, aardig, … 
B: behulpzaam, braaf, behendig, beschermend, …
C: creatief, complex, capabel
D: dapper, durfal, doorzetter, … 
E: eerlijk, enthousiast, ernstig, elegant, energiek,…
F: fantastisch, flink, flexibel, formidabel, …
G: geduldig, gehoorzaam, gevoelig, gul, gulzig, groot, gezellig,…
H: hartelijk, helpend, humoristisch, …
I: ijverig, intelligent, inspirerend, …
J: jaloers, jong, … 
K: krachtig, kritisch, koppig, kalm, kunstzinnig, klein,…
L: leider, luisterend oor, lief, levendig, luid, lui,…
M: mooi, moedig, muzikaal, …
N: nieuwsgierig, netjes, nauwkeurig, nors, …  
O: optimistisch, ongeduldig, opvallend, origineel, onzeker, …
P: praktisch, precies, planner, prettig, …
R: relaxed, rustig, …
S: sportief, serieus, snel, spontaan, stil, stipt, stoer, slim, slordig,…
T: teamspeler, traag, twijfelaar, tevreden, trots, …
U: uitermate lief, uniek, uitdagend, uitblinker, …
V: vrolijk, vriendelijk, voorzichtig, verantwoordelijk, verlegen, ..
W: wijs, wispelturig, wakker, …
Z: zelfzeker, zelfstandig, zorgvuldig, zacht, …



Iedereen is anders, gelukkig maar… Blij dat jij er bent!
Een vleugje poëzie en muziek om af te sluiten…
Vind je het mooi?
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Anders, anders

Je bent mooi

niet mooier

je bent anders

mooi

Je bent lief

niet liever

je bent anders

lief

Je bent zacht

niet zachter

je bent anders

zacht

Je bent wijs

niet wijzer

je bent anders

mooi

lief

zacht

weet

'k hou van jou

'k hou van jou

'k hou van jou

anders

Herman van Veen (Nederlandse zanger)

LEZEN, OPZOEKEN, SPREKEN, GENIETEN

JE BENT ZO

Je bent zo
mooi

anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of

minder
maar zo mooi

anders,

ik zou je
nooit

anders dan
anders willen

Hans Andreus (Nederlandse 
dichter)

Uit “Vertel hoeveel ik van je 
hou” (1998)

Versje

Wat zal ik schrijven 
over ‘ik’?

‘Ik’ ben een deel van 
‘jij’

En ‘jij’ bent ‘ik’ 
Door dun en dik

En daarom 
Zijn wij ‘wij’

https://www.bing.com/videos/search?q=herman+van+veen+anders+anders&&view=detail&mid=E640FE49BAB456DCF263E640FE49BAB456DCF263&&FORM=VDRVRV


6 BRONNEN

▪ www.nedbox.be

▪ Hapklaar Nederlands mag gebruikt en gedeeld worden door 

leerkrachten en leerlingen in een lescontext. Het materiaal mag niet 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
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http://www.nedbox.be/

