
Schooltaalwoorden

526

Uitdrukkingen

er niet over peinzen het niet pikken
er zit niks anders op het te bont maken

ergens schoon genoeg iemand in de maling
van hebben    nemen

het is weer raak in de puree zitten
het lijkt nergens op in het water vallen



Woordenschatstrategieën

219

Een woordkast

In een woordkast staan woorden die met elkaar
te maken hebben naast elkaar. 

woordkast voor tegenstellingen: 
hoog - laag

woordkast voor synoniemen: 
kleren - kleding



Beschrijvende teksten

343

Een reisbeschrijving
schrijven

1. Beschrijf in de inleiding waar 
de vakantiebestemming is en 
hoe je er kunt komen.

2. Beschrijf in de kern wat er te doen
is.

3. Vertel de lezer dat hij of zij naar  
die plek op vakantie moet gaan.

4. Bedenk een titel voor de tekst.



Woordenschat

533

Reizen

bezichtigen de reisleider
de excursie de rondvaart

de handbagage de strandstoel
overnachten het vakantieoord
de parasol de vlucht

pootjebaden zonnebaden



Woordvorming

37

Een trap van
vergelijking

Met een trap van vergelijking kun je 
dingen met elkaar vergelijken.

vergrotende trap: 
koud + er (kouder)

overtreffende trap: 
koud + st (koudst)



Beschrijvende teksten

322

Een routebeschrijving
schrijven

1. Schrijf in de titel wat het beginpunt 
en het eindpunt van de route is.

2. Stel je de route in gedachten voor. Je kunt 
ook een kaart tekenen van de route.

3. Schrijf de verschillende stappen op.
Schrijf 
in iedere stap wat er gedaan moet worden 
en waar.



Woordenschat

506

Feest en vermaak

het attractiepark het reuzenrad
feesten de speurtocht

het feestvarken de traktatie
iets te vieren hebben trakteren

het kinderfeestje zich verkleden
het kostuum de verlanglijst



Woordvorming

38

Gebiedende wijs

Een zin in de gebiedende wijs kan een bevel,
raad of wens zijn. Je begint met de ik-vorm en

eindigt vaak met een uitroepteken. 
 

Ruim je kamer op! (bevel) 
Vergeet je tas niet! (raad) 

Geef me nog wat tijd. (wens)



Gesprekken

415

Een telefoongesprek
voeren

1. Begin het telefoongesprek met
een 
groet en je naam. 
• Vertel waarom je belt.

2. Stel je vragen of vertel zelf iets. 
• Reageer op elkaar.

3. Eindig het telefoongesprek met 
een bedankje en een groet.



Leestekens

7

Leestekens aan het einde van een zin
plaatsen

Je kunt een punt, een vraagteken of een
uitroepteken aan het eind van een zin plaatsen.

De les gaat over leestekens. 
Gaat de les over leestekens? 
De les gaat over leestekens!


