
Schooltaalwoorden

511

Uitdrukkingen over het menselijk
lichaam

het hoog in je bol je wenkbrauwen
hebben    optrekken

je buik ervan vol lange tenen hebben
hebben  met het verkeerde

je hoofd er niet   been uit bed stappen
bij hebben  niet op je mondje

je oren spitsen   gevallen zijn



Woordenschatstrategieën

208

Een woordweb

Een woordweb kan je helpen om de betekenis
van een woord goed te onthouden.

Het woord dat je wilt onthouden 
staat in het midden.
Daaromheen staan woorden die 
ermee te maken hebben.



Creatieve teksten

317

Een gedicht met rijm
schrijven

1. Bedenk waar je gedicht over
gaat.

2. Schrijf de rijmwoorden op die je 
gaat gebruiken.

3. Schrijf het gedicht.
4. Geef je gedicht een titel.



Woordenschat

501

Familie en vrienden

de aanstaande het geschenk
de bruid in het huwelijk treden

de bruidegom de traditie
het bruidspaar traditioneel

de bruiloft de trouwdag
de gast verloven



Woordbetekenis

65

Zinnen vormen met
voegwoorden

Een voegwoord verbindt twee of meer zinnen: 
Ik ga slapen, omdat ik moe ben.

Sommige voegwoorden verbinden twee 
of meer hoofdzinnen: en, of, maar en want.

Andere voegwoorden verbinden een hoofdzin en
een bijzin: omdat, zodat, nadat, etc.



Beschrijvende teksten

313

Een verslag schrijven

1. In de inleiding geef je antwoord op
de 
w-vragen: wie, wanneer en waarom.

2. In de kern geef je antwoord op de 
wh-vragen: wat en hoe.

3. In het slot geef je je mening.
4. Bedenk een titel.



Woordvorming

9

Verkleinwoorden

Een verkleinwoord geeft aan dat iets of iemand
klein is. Je maakt een verkleinwoord vaak door
-je of -tje achter een zelfstandig naamwoord  

te zetten.

huisje, stoeltje, wormpje, kettinkje, balletje



Woordenschat

509

Het menselijk lichaam

de keel schrapen de mondhoek
het bezoekuur ontwaken

het benauwd hebben uitdrogen
de ingreep de verlichting

de lichaamshouding de ziekenhuisopname
het middel zwellen



Basiskennis taal

26

Alfabetiseren

Alfabetiseren is woorden op alfabetische
volgorde zetten. Je kijkt hierbij naar de 

eerste letter(s) van de woorden:

auto - molen 
dak - deur



Luisteren

445

Gericht luisteren

1. Bepaal welke informatie je nodig
hebt.

2. Luister goed.
3. Onthoud de belangrijkste informatie 
of schrijf het op.



Woordvorming

21

Het enkelvoud en meervoud van een
zelfstandig naamwoord maken

Het enkelvoud van een zelfstandig naamwoord
gebruik je voor één persoon, dier of ding.

Het meervoud gebruik je voor meer personen,
dieren of dingen.

één hond - twee honden 
één vlinder - twee vlinders 


