
 

Leestekst 

 

De rok 

Marian heeft een rok. 

De rok is wit. 

De rok van Marian is vies. 

Marian doet de rok in de was. 

In de rok zit een sok. 

De sok is zwart. 

Marian ziet de sok niet. 

De sok gaat ook in de was. 

 

De was is klaar. 

Marian pakt de rok. 

Wat is dat ? 

De rok is niet wit meer. 

De rok is grijs ! 

 

 

 

 



Vragen 

1. Goed of fout?     goed    fout 

a. Marian heeft een broek.  …….    …… 

b. De rok is vies.    …….    …… 

c. In de rok zit een sok.   …….    …… 

d. De sok is wit.    …….    …… 

e. Marian ziet de sok wel.  …….    …… 

 

2. Welk woord is goed? 

heeft  vies  klaar  grijs 

leest  kies  klaag  grijs 

heeft  mies  klaas  groei 

hoed  vies  klein  groet 

heel  vlooi  klaar  grijns 

 

3. Zoek het woord dat rijmt. 

was sok   wit ziet 

grijs plas   niet vies 

rok prijs   nies zit 

 

4. Maak een goede zin. 

Marian heeft   klaar. 

Marian doet   een sok. 

In de rok zit   de rok in de was. 

De was is    een rok. 

 

5. Maak een goede zin. 

a. heeft Marian rok een. 

b. de sok Marian niet ziet. 

c. ook sok de gaat was in De. 

d. is niet meer De rok wit. 

e. grijs rok is De. 

 

 

 

 



6. Maak de zin af. 

Marian heeft  

a. een broek 

b. een rok 

c. een trui 

 

De rok 

a. is blauw 

b. is rood 

c. is grijs 

 

Marian ziet   

a. de sok niet 

b. de broek niet 

c. de trui wel 

 

De rok 

a. is niet rood meer 

b. is nog steeds wit 

c. is niet wit meer 

 

7. Welk woord is teveel? 

De rok is zwart wit. 

De rok van voor Marian is vies. 

Marian doet de rok uit in de was. 

De sok gaat ook in de het was. 

De rok is niet wit genoeg meer. 

 

8. Wat hoort er niet bij? 

rok – broek – trui – winter 

wit – blauw – kar – rood 

was – poeder – machine – fiets 

 

9. Wat is het tegengestelde? 

vies   zwart 

wit  schoon 

rok  broek 



10.  Lezen 

rok  vies  meer 

sok  mies  zeer 

doek  bries  teer 

mok  vlooi  mooi 

 

was   klaar  grijs 

plas  schaar rijs 

wit  klein  groen 

gras  maar  prijs 

 

 

Antwoorden 

1. Goed of fout?     goed   fout 

a. Marian heeft een broek.        X 

b. De rok is vies.            X 

c. In de rok zit een sok.       X 

d. De sok is wit.           X 

e. Marian ziet de sok wel.                                            X 

 

2. Welk woord is goed? 

heeft  vies  klaar  grijs 

leest  kies  klaag  grijs 

heeft  mies  klaas  groei 

hoed  vies  klein  groet 

heel  vlooi  klaar  grijns 

 

3. Zoek het woord dat rijmt. 

was sok   wit ziet 

grijs plas   niet vies 

rok prijs   nies zit 

 

4. Maak een goede zin. 

Marian heeft   een rok. 

Marian doet   de rok in de was. 

In de rok zit   een sok. 



De was is    klaar. 

 

5. Maak een goede zin. 

a. Marian heeft een rok. 

b. Marian ziet de sok niet. 

c. De sok gaat ook in de was. 

d. De rok is niet wit meer. 

e. De rok is grijs. 

 

6. Maak de zin af. 

Marian heeft  

a. een broek 

b. een rok 

c. een trui 

 

De rok 

a. is blauw 

b. is rood 

c. is wit 

 

Marian ziet   

a. de sok niet 

b. de broek niet 

c. de trui wel 

 

De rok 

a. is niet rood meer 

b. is nog steeds wit 

c. is niet wit meer 

 

7. Welk woord is teveel? 

De rok is zwart wit. 

De rok van voor Marian is vies. 

Marian doet de rok uit in de was. 

De sok gaat ook in de het was. 

De rok is niet wit genoeg meer. 

 



8. Wat hoort er niet bij? 

rok – broek – trui – winter 

wit – blauw – kar – rood 

was – poeder – machine – fiets 

 

9. Wat is het tegengestelde? 

vies   schoon  

wit  zwart 

rok  broek 

 

10.  Lezen 

rok  vies  meer 

sok  mies  zeer 

doek  bries  teer 

mok  vlooi  mooi 

 

was   klaar  grijs 

plas  schaar rijs 

wit  klein  groen 

gras  maar  prijs 

 

 

 
 


