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werkblad 1

20Klein Orkest – Raar is leuk 

Antwoorden

(1) lekker. 
(2) lucht 
(3) hele 
(4) gewoon
(4) gewoon
(5) toevallig
(6) hier
(7) oma

(4) gewoon
(4) gewoon
(8) wie
(9) komt

(10) kerel  
(4) gewoon
(4) gewoon

werkblad 2
1 kleddernat = d door- en doornat.

2 blaffen [blafte, heeft geblaft] = b een hard geluid maken [een hond blaft]. 

3 saai = i iets wat gauw verveelt.

4 omkeren [keerde om, heeft omgekeerd] = h in een andere positie plaatsen, bijvoorbeeld 

met de onderkant boven = omdraaien [iemand keert iets om].

5 na-apen [aapte na, heeft nageaapt] = g doen wat iemand anders doet.

6 de koorts [de koortsen] = f een hoge temperatuur van het lichaam.

7 stelen [stal, heeft gestolen] = j iets wat van iemand anders is in het geheim meenemen = 

pikken [iemand steelt iets]. 

8 de beloning [de beloningen] = a iets, vooral geld, dat je krijgt omdat je iets goed hebt 

gedaan. 

9 braaf = c geen fouten of ruzie maken.

10 klieren [klierde, heeft geklierd] = e doelloos gedrag vertonen waarmee je anderen ergert. 
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werkblad 3
a b

   stelen                           blaffen

c d

   kleddernat                          saai

e f

   koorts                          omkeren
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werkblad 4
Lees de tekst van ‘Raar is leuk’ en beantwoord onderstaande vragen.

1 Wat is het centrale thema van dit lied? 

Anders zijn.

2 Waarom wil de hoofdpersoon in het lied ‘het’ omkeren?

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai.

3 Waar of niet waar? 

 a Het vierkant is toevallig rond.   waar  niet waar

 b De oma van de hoofdpersoon in het lied wordt 

  morgen zes jaar.  waar  niet waar

 c Johan is een Marokkaan.   waar  niet waar

4 Waarom zegt de hoofdpersoon in het lied ‘Aap niet na, je bent geen papegaai’? 

Papegaaien is een ander woord voor na-apen.

5 Wat bedoelt de hoofdpersoon in het lied met de uitspraak ‘Geef de boel een draai’?

  a Zeg waar het op staat.

  b Doe de deur op slot. 

  c Bekijk het leven eens vanuit een ander perspectief. 

6 Schrijf zelf een couplet voor ‘Raar is leuk’. Gebruik de coupletten hieronder als voorbeeld. 

De zon is lekker vierkant,  De lucht is lekker groen

de ruit toevallig rond.  en het gras toevallig blauw.

Met koorts dan ben je beter  De kat die blaft de hele dag

en ziek zijn is gezond. en de hond die zegt miauw.

Eigen antwoord.
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1 • omkeren
• na-apen
• weggeven

2 De werkwoorden bij 1 bestaan uit twee delen. Omcirkel hieronder de werkwoorden die 

ook uit twee delen bestaan.  

uitnodigen stappen verbranden

kijken  nemen doen

voorstellen overtuigen aandoen

3 Onderstreep hierboven het deel van de scheidbare werkwoorden waarop het accent ligt. 

Wat valt je op?

Bij ‘uitnodigen’, ‘voorstellen’ en ‘aandoen’ ligt het accent op het eer-
ste deel van het werkwoord. Bij ‘overtuigen’ en ‘verbranden’ ligt het 
accent niet op het eerste deel. 

4 Wanneer is een werkwoord dat bestaat uit twee delen een scheidbaar werkwoord? 

 Gebruik hierbij je antwoord van 3.

Een werkwoord dat uit twee delen bestaat, is scheidbaar als het ac-
cent op het eerste deel van het werkwoord ligt. 

werkblad 5

werkblad 6
1 Hij verkoopt zijn oude kleren op de rommelmarkt.

2 Ik stel me voor als ik nieuwe mensen ontmoet. 

3 Veel mensen klagen, want de drukte in de stad neemt toe. 

4 Ik stofzuig altijd voordat er bezoek langskomt. 

5 Ik was af als mijn vriend gekookt heeft.

6 Ik vind dat hij overdrijft als hij zegt dat hij meer geld verdient dan een minister. 

7 Zij geeft op als ze ziet dat ze niet kan winnen.

8 Het Nederlands elftal stelt tegenwoordig vaak teleur.

9 Zij stelt de vergadering uit, omdat er veel zieken zijn. 

10 Liefde overwint alles. 


