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Auditieve oefeningen bij het thema:  

Ik ga op reis met de bus en de trein 
 
Boek van de week: 

1: Op reis met de trein; Willewete 
2: Boer Boris gaat naar oma 

3: Wacht op mij, want op mij, is er nog een plekje vrij 
4: De wielen van de bus 
5: Instappen maar 

 
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 

 
Bus  chauffeur  kaartlezer 

Kaart  looppad  dubbeldekker 
Pad  wagon  microfoon 
Stuur  ingang  buitenspiegel 

Bord  dashboard  binnenspiegel 
Plaats  spiegel  instappen 

Trein  zitplaats  station 
Raam  staanplaats  bushalte 
Fluit  halte   bushokje 

Rem  hokje   busstation 
Poort   perron  bovenleiding 

Rails   kamer   wachtkamer 
Spoor  kaartje  machinist 
Stop  coupé   controleren 

Knop  wissel   conducteur 
Klok  noodrem  cabine 

Fluit  stopplaats  bagagerek 
Tijd  poortjes  uniform 
Deur  abri   vertrektijden 

  tijden   routeplanner 
  vertrek  spoorwegovergang 

  route   overgang 
  spoorweg  spoorbomen 
  stopknop  hogesnelheidstrein 
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Auditief geheugen (Pipa Papegaai) 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 
 
De bus rijdt weg bij de halte.  De passagiers stappen in de bus. 

Ze controleren hun ov kaart.  Ze houden hem voor de kaartlezer. 
De passagier moet staan in de bus. Alle zitplaatsen zijn bezet. 

De chauffeur zit achter het stuur. Zij kijkt of iedereen zit in de bus. 
Ze kijkt op het dashboard.  En kijkt hoe hard ze rijdt. 
De passagier staat bij de bushalte. Ze wacht in het bushokje. 

De chauffeur kijkt in de buitenspiegel.De passagier zit boven in de dubbeldekker. 
De machinist zit in de cabine.  Hij bestuurt de trein. 

 
De chauffeur noemt allerlei plaatsnamen door de microfoon. 
De treinpassagiers voor de trein wachten op het perron. 

De treinpassagiers lopen over het perron naar de trein. 
De conducteur blaast op de fluit en de deuren gaan dicht. 

De conducteur staat bij ingang van de trein. 
Er gaan veel passagiers in de dubbeldekker. 

De meneer kijkt op de routeplanner waar de trein langs rijdt. 
De dame kijkt op het bord wanneer de trein vertrekt. 
De conducteur controleert het treinkaartje. 

De passagier loopt de trein in op zoek naar een zitplaats.  
 

• Nazeggen van vier woorden zonder relatie: 
 

Stoel  bus  band  raam 

kaart   val  park  pruik 
Kwast     schaar pad  plaag 

Rood  noten  lampen stuur 
Pook     wolk  kaas  hut 
Mais   krul  trein  tafel 

Rails      vuursteen oor  loep 
 

• 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 
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Auditieve analyse  

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

 
Bus  chauffeur  kaartlezer 
Kaart  looppad  dubbeldekker 

Pad  wagon  microfoon 
Stuur  ingang  buitenspiegel 

Bord  dashboard  binnenspiegel 
Plaats  spiegel  instappen 
Trein  zitplaats  station 

Raam  staanplaats  bushalte 
Fluit  halte   bushokje 

Rem  hokje   busstation 
Poort   perron  bovenleiding 
Rails   kamer   wachtkamer 

Spoor  kaartje  machinist 
Stop  coupé   controleren 

Knop  wissel   conducteur 
Klok  noodrem  cabine 

Fluit  stopplaats  bagagerek 
Deur  poortjes  uniform 
Tijd  abri   vertrektijden 

  tijden   routeplanner 
  vertrek  spoorwegovergang 

  route   overgang 
  spoorweg  spoorbomen 
  stopknop  hogesnelheidstrein 

    
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 

 
Ik ga op reis 
Eerst ga met de trein 

Dan ga ik met de bus 
Ik koop een kaart 

Ik wacht op de trein 
Ik zoek een stoel 
Ik kijk uit het raam 

Ik lees in een boek 
Het is fijn in de trein 

Dan ga ik naar de halte voor de bus 
Het is ook leuk in de bus 
Ik kijk uit het raam naar buiten 

Ik ga door de deur 
Ik ben nu bijna bij oma 

Ik heb een bloem voor haar 
En een koek 
Dat is fijn 

Morgen ga ik weer naar huis 
Dan ga ik weer met de bus en de trein 

Het is een lange reis 
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• Reactiewoorden herkennen 

 
Bus kaart pad bus bus  bus stuur pook bus  bus plaats trein  bus  bus  bus    

Net net fluit  rem  net  net  net  poort  net  net  rails  net spoor bus net net   
Pad net  pad  kaart pad pad  pook plaats  pad  pad  pad  trein  bus pad pad    
Rem rem  fluit  trein rem  poort rails spoor  rem bus kaart rem rem rem rem  

Trein  bus kaart  trein  trein pad  trein  trein stuur pook plaats trein trein     
Fluit rem fluit poort plaats fluit fluit fluit rails bus kaart fluit net fluit fluit  

                   
• 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: 
 

Bus   kaart  pad  stuur  pook 
Trein   net  fluit    rem  spoor 
    

• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Bus  chauffeur   
Kaart  dubbeldekker 
Wagon microfoon 

Stuur  ingang   
Dashboard binnenspiegel 

Plaats  instappen 
Trein  station 
Bus  bushalte 

Fluit  abri 
Rem  kaartje 

Perron bovenleiding 
Rails   wachtkamer 
Spoor  machinist 

Halte  controleren 
Knop  conducteur 

Klok  noodrem   
Fluit  bagagerek 
    

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

Bus  kaartlezer  spoorweg 
Kaart.  dubbeldekker conducteur 
Chauffeur microfoon  station 

Bushokje stuur   spiegel 
Abri  dashboard  machinist 

Uniform plaats   instappen 
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Trein   zitplaats  routeplanner  

Bushalte  route   perron 
Vertrek  conducteur  fluit     

Rem   hokje   busstation   
Spoorwegovergang perron  vertrektijd   
Rails    trein   bus 

Tijden   spoorbomen  stopplaats  
Spoor   kaartje  spoorboom 

Noodrem  trein   poortjes      
   
• De middelste letter, de eerste letter, de laatste letter 

 
Bus   station  spoor 

Rem   bus   trein 
Pad   trein   bus 
Tijd   perron  spoorboom 

Wiel   abri   perron 
Raam   kaart   poort   

Deur   machinist  vertrek 
Geel   bord   rails 

     
• Alfabetisch principe 
Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 

T van trein 
B van bus, bushalte 

S van station, spoor en spoorboom 
 
Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 

 
• Een zin langer maken 

 
De bus rijdt………     
Bij de bushalte staat……… 

De passagier zit ……….   
Op het perron ……… 

De chauffeur gaat ……   
De trein rijdt …….. 
De spoorbomen zijn ……… 

In de trein zitten ……… 
Bij het busstation zie ik …..….  

Ik koop een ………… 
De conducteur gaat ………….. 
Over de weg rijdt ………………. 

De spoorbomen gaan …………….. 
Ik vertrek naar ……………. 

De bus heeft nummer …………..  
 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 
Vervoer   Op reis   Op wielen  
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• Tegenstellingen 

 
De bus is niet oud maar ……………… nieuw 

De conducteur loopt niet langzaam maar ……….. snel 
De trein rijdt in het licht en ook in het ……………….donker 
De ruitenwisser gaat niet omhoog maar …………………. omlaag 

De bus is niet licht maar ……………………….. zwaar 
De lampen in de trein zijn is niet uit maar …………………….. aan 

De trein is niet kort maar…………….. lang 
De kaartjes zijn niet goedkoop maar …………..duur 
Ik controleer niet weinig maar ………………veel kaartjes 

De bus is niet vol maar …………….. leeg 
De reis is niet lang maar …………..kort 

De bagage is niet licht maar ……..zwaar 
Ik zit niet beneden maar ………… boven in de trein 
Het spoor gaat niet naar links maar naar ……….rechts 

De chauffeur zit niet achter maar …………. Voor 
De weg is niet breed maar ……smal 

Ik ben niet vroeg maar ……………. laat 
De trein is niet schoon maar ……………. vies 

De deuren gaan niet open maar …………….. dicht 
 
• Goed of fout? 

 
De machinist bestuurt de trein.    Goed 

Het stuur van de bus zit achterin de bus.  Fout 
De trein rijdt over de weg.    Fout 
De conducteur blaast op zijn fluit.   Goed 

Het knipperlicht bij een overweg is groen.  Fout 
De koffer ligt in het bagagerek.     Goed 

De bus rijdt over de rails     Fout 
Op het perron wacht je op de trein   Goed 
In de abri zit je droog     Goed 

De trein stopt voor mijn huis    Fout 
Als de trein komt, gaan de spoorbomen dicht Goed 

 
Functies geschreven taal  (pennenbak) 
 

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

Ook kunnen woorden na getypt worden op de computer. 


