
 

Leestekst        

 

Help, een dief ! 

Karin zit in de bus. 

Haar tas staat op de vloer. 

Naast Karin zit een man. 

De bus stopt. 

De man staat op. 

Hij pakt de tas van Karin. 

De man rent weg. 

Karin roept: 

'Help, help, een dief!' 

Maar de man is weg.  

En de tas van Karin is ook weg. 

 

 

 

 

Vragen 

1. Goed of fout?     goed   fout 

a. Karin zit in de trein.   …….   …… 

b. Karin zit naast een man.  …….   …… 

c. Karin zit naast een vrouw.  …….   ……  

d. De man pakt de tas van Karin. …….   …… 

e. De man is een dief.   …….   ….... 

 



2. Welk woord is goed?    

bus   dief   help   vloer 

lus   lief   hels   loer 

kus   duif   hier   moer 

bus   dief   help   vloek 

mus   brief   welp   vloer 

 

3. Maak een goede zin. 

Karin   is weg 

Naast Karin Karin is ook weg 

De man  zit in de bus 

En de tas van  zit een man 

 

4. Maak een zin af. 

Karin zit 

a. op school 

b. in de bus 

c. op straat 

 

De man 

a. staat op 

b. blijft zitten 

c. stopt 

 

Hij pakt 

a. een bos bloemen 

b. koffie 

c. de tas van Karin 

 

Karin roept: 

a. “Help, help, een dief!” 

b. “Waar is mijn tas?” 

c. “De man is weg.” 

 

 

 



En de tas van Karin 

a. staat er weer. 

b. is ook weg. 

c. ligt op tafel. 

 

5. Maak een goede zin. 

a. staat Haar vloer op de tas 

Haar …………………………………….. 

b. man staat op straat De 

De ……………………………………….. 

c.  zit man een Naast Karin 

Naast ……………………………………. 

d.   pakt Karin tas de Hij van 

Hij ……………………………………….. 

e. de En Karin weg ook is tas van 

En ……………………………………….. 

 

6. Welk woord is teveel? 

a. Karin zit staat in de bus. 

b. Haar tas staat op onder de vloer. 

c. Naast Karin zit een de man. 

d. De bus stopt staat. 

e. Maar de man vrouw is weg. 

 

7. Lees 

vloer  vlek  vlug  vlieg 

vlooi  vlot  vlier  vlek 

vlug  vleug  vloek  vlok 

vlam  vlak  vlek  vlooi 

 

stop  stoer  stok  stem 

stuk  stoep  stoer  stam 

stoel  steel  step  stik 

steel  stug  stuur  stil 

 

 



Antwoorden 

1. Goed of fout?     goed   fout 

a. Karin zit in de trein.         X 

b. Karin zit naast een man.     X 

c. Karin zit naast een vrouw.        X   

d. De man pakt de tas van Karin.    X 

e. De man is een dief.      X 

 

2. Welk woord is goed?    

bus   dief   help   vloer 

lus   lief   hels   loer 

kus   duif   hier   moer 

bus   dief   help   vloek 

mus   brief   welp   vloer 

 

3. Maak een goede zin. 

Karin   zit in de bus  

Naast Karin zit een man  

De man  is weg 

 

4. Maak een zin af. 

Karin zit 

a. op school 

b. in de bus 

c. op straat 

 

De man 

a. staat op 

b. blijft zitten 

c. stopt 

 

Hij pakt 

a. een bos bloemen 

b. koffie 

c. de tas van Kari 



Karin roept: 

a. “Help, help, een dief!” 

b. “Waar is mijn tas?” 

c. “De man is weg.” 

 

 

5. Maak een goede zin. 

a. staat Haar vloer op de tas 

Haar tas staat op de vloer. 

b. man staat op straat De 

De man staat op straat. 

c.  zit man een Naast Karin 

Naast Karin zit een man. 

d.  pakt Karin tas de Hij van 

Hij pakt de tas van Karin. 

e. de En Karin weg ook is tas van 

En de tas van Karin is ook weg. 

 

6. Welk woord is teveel? 

a. Karin zit staat in de bus. 

b. Haar tas staat op onder de vloer. 

c. Naast Karin zit een de man. 

d. De bus stopt staat. 

e. Maar de man vrouw is weg. 

 

7. Lees 

vloer  vlek  vlug  vlieg 

vlooi  vlot  vlier  vlek 

vlug  vleug  vloek  vlok 

vlam  vlak  vlek  vlooi 

 

stop  stoer  stok  stem 

stuk  stoep  stoer  stam 

stoel  steel  step  stik 

steel  stug  stuur  stil 

 

 


