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X + W-deel 
auto weg 
bus weg 
motor weg 
fiets weg 
 
OndWBB 
die gaat ook naar de garage 
die gaat weer naar het ziekenhuis 
deze rode mag niet op de brug 
die trekker mag wel op de brug 
 
1) OndWBB het meisje gaat met de auto naar school 
Maak een weg en maak een aantal bestemmingen bijv. school, speeltuin, winkel, dokter 
etc. 
 Verder heb je een aantal vervoermiddelen (auto, bus, fiets, motor) Om de beurt vertel je 
waar je naar toe gaat en met welk vervoermiddel: het meisje gaat met de auto naar de 
winkel. Of geef elkaar opdrachtjes bijv. Het meisje gaat met de fiets naar de dokter 
 
Nevenschikk zin met ‘en’ of ‘maar’ 
hier is een poppetje en daar is de bus 
hier rijdt een auto en daar rijdt de politie 
daar is een trein en daar komt tie weer aan 
daar zit een poppetje en daar mag ook een poppetje 
 
deze mag hier wel rijden maar daar niet 
hij wil hier parkeren maar dat kan niet 
hij wil doorrijden maar het stoplicht is rood 
 
VC bijzin 
even kijken waar die is 
ik ga zoeken waar die is gebleven 
ik weet waar hij heengaat 
 
Vr3 of Vr4 
waar is de rode?  
waar is die nou? 
waar moet hij zitten? 
 
HwwI 
die mag rijden 
die moet stoppen (bij een stoplicht) 
(veelvuldig afwisselen) 
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VzBepN 
in de garage 
op het dak 
met de trekker 
 
HwwVd 
die is gestopt 
die is tegen de deur gebotst 
ik heb de auto gemaakt! 
 
BepBvZn 
Je hebt hier een grote bak met allemaal verschillende vervoermiddelen in 
verschillende kleuren en formaten. Je gaat de vervoermiddelen sorteren met het 
kind: zelfde vervoermiddelen bij elkaar of verschillende kleuren bij elkaar etc. 
een groene auto 
een rode auto 
een grote bus 
een kleine bus 
 
Vo/bij 
hij kan er niet bij 
hij kan er niet bij 
hij kan er wel bij 
 
ze 
ze moeten allemaal parkeren 
ze gaan racen 
 
MvZn en MvTT 
auto’s, bussen, fietsen 
de bussen mogen rijden 
de auto’s moeten stoppen 
 
 
 


