
Naam 

Groep 

EVALUATIE 1/3 

LES 3

Op zoek naar land 

1. Wat wil jij het liefst in je kamer?
De kinderen in jouw klas hebben antwoord gegeven. 
Kijk naar de antwoorden en beantwoord de vragen.

Mooi kussen Eigen bureau Laptop Nachtkastje Kledingkast Dartbord

 
Geef antwoord. 

1. Wat hebben de leerlingen het liefst? Een laptop of een dartbord?
2. Wat hebben de leerlingen het liefst? Een eigen bureau of een kledingkast?
3. Wat hebben de leerlingen het liefst? Een mooi kussen of een nachtkastje?

 
2. Wat is waar?
Freddie komt bij je spelen. Freddie is blind.
Freddie stelt je een vraag. Kijk naar het plaatje en geef antwoord.

1. Waar hangt je lamp?
2. Waar liggen je boeken?
3. Waar staat je bed?
4. Waar ligt er op de stoel?
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3. Verhuizen
Lees de tekst en beantwoord de vragen. 

Carliska gaat verhuizen. Het huis waar zij woont is klein. Het nieuwe huis is groot.
Carliska vindt het nieuwe huis mooi. Waarom? Omdat zij een eigen kamer krijgt!
In haar nieuwe kamer krijgt Carliska een eigen bureau. Carliska vindt dat heel fijn.
Want dan kan ze ’s avonds leren. In haar eigen kamer!

1.  Wat vindt Carliska van het nieuwe huis? Ze vindt het nieuwe huis 

2.  Waarom vindt Carliska dat?   
 
3. Vindt Carliska het fijn om een eigen kamer te krijgen? 
 
4. Waarom vindt ze dat?

4. Wat heb je gedaan? 
Wat heb je maandag gedaan?
Wat heb je dinsdag gedaan?
Wat heb je woensdag gedaan? 
Schrijf op.
 

Maandag Dinsdag Woensdag

verhuizen lamp kopen met buurkinderen spelen

bureaustoel kopen

 
1. Op maandag ben ik  

2. Op dinsdag heb ik een lamp en een bureaustoel 
 
3. Op woensdag heb ik met de buurkinderen 
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Gesprekken: ik begrijp vragen naar een keuze. 
  

2. Gesprekken: ik kan informatie delen en vertellen waar iets is.  
 

3. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen, een mening en een reden.  
 

4. Schrijven: ik kan vertellen wat in het nabije verleden is gebeurd. 
 


