
Schooltaalwoorden

534

Tijd

de klok verzetten tijdelijk
het halfuur de tijdsduur

in een mum van tijd het tijdstip
het kwartier het uur
de minuut verstrijken
de seconde voortdurend



Woordenschatstrategieën

223

Een woordparaplu

Een woordparaplu kan je helpen om een woord
te onthouden of achter de betekenis te komen.

Het woord zelf staat boven de paraplu.
Onder de paraplu hangen voorbeelden 
van het woord.



Creatieve teksten

306

Een persoonlijk verhaal
schrijven

1. Bedenk een gebeurtenis
waarbij 
je een sterk gevoel had.

2. Maak een woordweb van de 
gebeurtenis.

3. Schrijf het verhaal.
4. Bedenk een titel.



Woordenschat

517

Kleding en uiterlijk

de etalagepop modieus
het gewaad de paspop
het katoen de spijkerbroek

kleren maken de man de toga
lubberen de tulband

de mannequin de voering



Woordvorming

31

De basisvorm van een
woord

De basisvorm van een woord is de vorm waarin
het woord in het woordenboek staat. 

Elk woord heeft één basisvorm. 
 

bloem: bloemen, bloempje 
slim: slimme, slimst 
duiken: duik, duikt 

 



Creatieve teksten

306

Een persoonlijk verhaal
schrijven

1. Bedenk een gebeurtenis
waarbij 
je een sterk gevoel had.

2. Maak een woordweb van de 
gebeurtenis.

3. Schrijf het verhaal.
4. Bedenk een titel.



Woordsoorten benoemen

20

Voorzetsels

Een voorzetsel staat voor een 
woord of woordgroep. Het geeft 
vaak een plaats of tijd aan.

De vaas staat op de tafel. 
Na de pauze gaan we rekenen.



Woordenschat

532

Vroeger

archeologisch opgraven
de archeoloog het overblijfsel
de dinosaurus de piramide

het fossiel de prehistorie
de mammoet de ruïne
de mummie uit de oude doos



Woordvorming

49

Het onderwerp en
werkwoord afstemmen

De vorm van het werkwoord hangt af van
het onderwerp. Een werkwoord heeft drie

verschillende vormen in de tegenwoordige tijd:
de ik-vorm, de hij-vorm en de wij-vorm.  

 
ik loop - hij loopt - wij lopen 



Spreken

406

Een persoonlijk verhaal
vertellen

1. Kies iets wat je hebt meegemaakt en 
waar je over wilt vertellen. 
• Vertel in de ik-vorm.

2. Vertel in de inleiding met wie, waar en 
wanneer het gebeurde.

3. Vertel in de kern wat er gebeurde en
hoe.

4. Vertel in het slot hoe het afliep.



Woordvorming

40

De verleden tijd

Een zin in de verleden tijd gaat over iets dat in
het verleden gebeurde.

Je kunt aan het werkwoord zien of een zin in de
verleden tijd staat. 

 
Ik las een boek.


