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Auditieve oefeningen bij het thema: Politie 

Boek van de week: 

1: De politieagent 
2: Jan politieman 
3; Kom uit die Kraan 

4; Schatje en Scheetje 
 

Verhaalbegrip: 
Bij elk boek stel ik de volgende vragen: 

• Wat staat er op de voorkant 

• Hoe zou het boek heten 
• Waarom denk je dat? 

• Wat staat er op de achterkant van het boek? 
• Probeer zelf eens te vertellen hoe het verhaal zou kunnen gaan of wat er 

in het boek zal staan? 

• Onderdelen van een boek: kaft, rug, voorkant, achterkant, bladzijden 
 

Taalbewustzijn: 
 

Auditieve synthese  
(Henk Hak en Piet Plak) 
• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 

• Letters samenvoegen tot een woord 
 

Paard  agent   handboeien 
Hond  bureau  aanrijding           
Bus  auto   kogelvrije 

Pet  zwaailicht  pakwerker 
Helm  vignet   vingerafdruk 

Cel  geweer  wapenstok 
Bon  blazen  pepperspray 
Fiets  koppel  snelheidscontrole                  

Fluit  pistool  portofoon 
Drone        boeien     fouilleren 

Vest           balie            overval 
Vlag   motor   aanhouding             

eenheid  ongeluk 

mobiele  arrestatie 
schrijven  meldkamer 

strepen  helikopter 
  kogel   ademanalyse 

   agente 

    bekeuring 
 

Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De agent schrijft een bon.  Hij draagt een helm. 

De agent geeft een bekeuring.   De boef zit in de cel. 
Hij rijd in een bus.                      De man moet blazen. 
Hij rijd op een motor.                        Er is een overval. 
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De agente blaast op een fluit.            De agent staat aan de balie. 

Hij zit op een paard.                         De agente zit in de auto. 
 

De vlag hangt voor het politiebureau. 
De agent schrijft een bekeuring uit. 
De inbreker krijgt handboeien om. 

De drone vliegt boven het huis waar inbrekers in zitten. 
De politie controleert de snelheid in de straat. 

De agente zit achter de balie te schrijven. 
De helikopter vliegt boven de aanrijding. 
De agent maakt een vingerafdruk van de arrestant. 

De agente rijdt op een motor met het zwaailicht aan. 
De hond grijpt de pakwerker in zijn arm.                                      

 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

 

Bekeuring hoorn  stoel  raam 
Kikker  kast  inbreker piano  

Viool   melk  wortel  snelheidscontrole 
Rood  bril  agent  appel 

Kaars  wolk  boom  balie 
Bon   markt  wijn  tafel 
Pinda   strepen wapen vierkant 

 
• Nazeggen van een cijferreeks 

 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 

2390  8194  6741  1037 

3106  3124  9274  8102 

9106  4714  9103  8351 

2480  1595  3267  1637 
 
Auditieve analyse  

 
• Woordstukjes: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 

 
Paard  agent   handboeien 
Hond  bureau  aanrijding           

Bus  auto   kogelvrije 
Pet  zwaailicht  pakwerker 

Helm  embleem  vingerafdruk 
Cel  geweer  wapenstok 
Bon  blazen  pepperspray 

Fiets  koppel  snelheidscontrole                  
Fluit  pistool  portofoon 

Drone        boeien     fouilleren 
Vest           balie            overval    
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• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
De agent schrijft een bon.  

Hij draagt een helm. 
De agent geeft een bekeuring.    
De boef zit in de cel. 

Hij rijd in een bus.                       
De man moet blazen. 

Hij rijd op een motor.                         
Er is een overval. 
 

De agent schrijft een bekeuring uit. 
De inbreker krijgt handboeien om. 

De drone vliegt boven het huis waar inbrekers in zitten. 
De politie controleert de snelheid in de straat. 
De agente zit achter de balie te schrijven. 

De helikopter vliegt boven de aanrijding. 
De agent maakt een vingerafdruk van de arrestant. 

De agente rijdt op een motor met het zwaailicht aan. 
De hond grijpt de pakwerker in zijn arm 

 
• Reactiewoorden herkennen 

    

Pet  helm  auto   pet   fiets   pet   pet  bon  cel  pet   pistool 
Bon  wapen  fiets  bon  bon  paard  bon  boeien  bon  bus  bon  bon 

Hond  hond  paard  hond  bus  pet  helm  hond  hond  cel  bon  hond 
Drone  vest  agent  drone  drone  drone  fluit  fiets  drone  geweer  drone 
Pistool  pistool  blazen  boeien  pistool  pistool  balie  agente  pistool 

         
• Reactieletters herkennen 

 
t-g-r-t-h-t-l-f-t-t-g-t-s-t-t-v-t-b-n-t-m-t-h-k-n 
k-t-k-k-r-e-a-f-t-k-k-k-b-v-k-l-k-m-k-t-k-k-t-l 

v-f-b-n-v-g-v-g-h-v-t-v-d-r-v-e-v-s-v-b-k-v-v 
s-v-b-r-s-s-s-d-t-h-k-p-l-a-s-s-t-v-b-m-s-s-z-r 

w-s-r-t-w-w-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-w-n-w-t-h-k-w 
oo-k-l-t-p-oo-b-v-m-n-oo-r-w-t-g-e-s-r-t-oo-oo-v-s-t-o-oo 
p-r-f-p-p-g-h-k-l-s-;-a-r-oo-m-n-b-p-h-ij-k-l-p-p-f-r-p-g-d-p 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 
 

Paard  hond  bus  fluit  helm 
Pet  bon  wapen vest  fiets   
 

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Paard   agent   handboeien 
Hond   bureau  aanrijding           
Bus   auto   kogelvrije 

Pet   zwaailicht  pakwerker 
Helm   vignet   vingerafdruk 

Cel   geweer  wapenstok 



                                                           www.jufjanneke.nl 

Bon   blazen  pepperspray 

Fiets   koppel  snelheidscontrole                  
Fluit   pistool  portofoon 

Drone         boeien     fouilleren 
Vest            balie            overval 
 

Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord (Letterrups) 
 

Paard   agent   handboeien 
Hond   bureau  aanrijding           
Bus   auto   kogelvrije 

Pet   zwaailicht  pakwerker 
Helm   vignet   vingerafdruk 

Cel   geweer  wapenstok 
Bon   blazen  pepperspray 
Fiets   koppel  snelheidscontrole                  

Fluit   pistool  portofoon 
Drone         boeien     fouilleren 

Vest            balie            overval   
     

• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 
Paard   agent   handboeien 

Hond   bureau  aanrijding           
Bus   auto   kogelvrije 

Pet   zwaailicht  pakwerker 
Helm   vignet   vingerafdruk 
Cel   geweer  wapenstok 

Bon   blazen  pepperspray 
Fiets   koppel  snelheidscontrole                  

Fluit   pistool  portofoon 
Drone         boeien     fouilleren 
Vest            balie            overval 

 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
P van politie en pistool 
B van bekeuring en bon 

H van helpen, handboeien, helm en hond 
 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 
• Een zin langer maken 
 

De agent………   
De overvaller………   

Het pistool is……..   
De pakwerker……..   
De hond…..….   

Ik loop naar de balie om…………. 
De agent schrijft……… 

De agent loopt…….. 
De inbreker …………………. 
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De auto rijdt………………… 

De politiehond gaat…………………. 
In de helikopter ………………………… 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 

Politie                   vervoer                       wat mag wel en wat niet 
     

• Tegenstellingen 
 
De agent is niet oud maar ……………… jong 

De agente  slaapt niet maar is ……………………….. wakker 
De politiehond is niet bang maar ……………………… dapper 

De inbreker slaapt niet licht maar heel ……………… diep 
De agent heeft niet alle tijd maar heeft …………………. haast 
De bon zweeft niet omhoog maar …………………. omlaag 

De politiebus is niet licht maar ……………………….. zwaar 
De overvaller houdt het pistool niet vast maar ………………….. laat hem los 

De inbreker is niet voorzichtig maar ………………………….. onvoorzichtig 
De fiets blijft niet heel maar gaat ……………………..stuk 

De rit in de politieauto duurt niet lang maar ………………….kort 
De agent maakt je niet verdrietig maar juist ………………………….. blij 
 

• Goed of fout? 
 

De politiebus rijdt over de weg.  `   Goed 
De pakwerker vliegt door de lucht.    Fout 
De politieauto zwemt in het water.    Fout 

De automobilist krijgt een bekeuring.    Goed 
De overvaller is blij dat hij de politie ziet.   Fout 

De agente is een man.      Fout 
De agent rijdt op een motor.      Goed 
De agente rijdt op een paard.     Goed 

De politie geeft het paard een bon.    Fout 
De agent loopt in zijn onderbroek op straat.   Fout 

De agente heeft een pet op.     Goed 
De agent heeft een vlag op zijn hoofd.   Fout 
 

Functies geschreven taal  (pennenbak) 
 

Bij dit thema heb ik woordkaarten en een woordenboek gemaakt om woorden na 
te schrijven. 
 

 

 


