
Schooltaalwoorden

518

Rekenen

het aantal meest
diverse met z'n allen
het duo de minderheid

een paar keer minst
in totaal het stel

de meerderheid volledig



Woordenschatstrategieën

231

Een woordfamilie

Een woordfamilie is een groep van woorden 
die hetzelfde kernwoord hebben.

maandag - verjaardagen - dagboek

Deze woorden hebben als kernwoord dag en
horen dus bij dezelfde woordfamilie.



Creatieve teksten

324

Een fantasieverhaal
schrijven

1. Schrijf in de inleiding wie de
hoofdpersonen 
zijn en waar het verhaal zich afspeelt.

2. Schrijf in de kern wat er gebeurt.
3. Schrijf in het slot hoe het verhaal afloopt.
4. Bedenk een titel.



Woordenschat

539

Maken en materialen

de handleiding het metaal
in elkaar zetten de olieverf

de instructie het schaalmodel
de kunststof technisch

lakken het textiel
lospeuteren vastlijmen



Leestekens

46

Een komma

Je gebruikt bijvoorbeeld een komma:

in een opsomming
voor of na een naam
voor sommige voegwoorden
tussen twee persoonsvormen

Lars, Bo en ik gaan, want we zijn moe.



Creatieve teksten

324

Een fantasieverhaal
schrijven

1. Schrijf in de inleiding wie de
hoofdpersonen 
zijn en waar het verhaal zich afspeelt.

2. Schrijf in de kern wat er gebeurt.
3. Schrijf in het slot hoe het verhaal afloopt.
4. Bedenk een titel.



Woordsoorten benoemen

3

Zelfstandige
naamwoorden

Een zelfstandig naamwoord is een woord voor
een mens, dier of ding. Voor een zelfstandig
naamwoord kun je vaak de, het of een zetten.

de jongen - het paard - een bord 
Bas - Mia - Rotterdam



Woordenschat

510

Natuur en weer

de beuk de schors
het briesje de stortbui

de wind gaat liggen wegwaaien
de wind steekt op de windkracht
het weer slaat om windstil
de kastanjeboom het wolkendek



Zinsdelen benoemen

45

Het onderwerp

Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet.

Het onderwerp vind je met de vraag: 
'wie of wat + persoonsvorm?'

Levi speelt op zijn gitaar. 
Wie speelt? Levi



Spreken

449

Een verhaal
voordragen

1. Zoek een verhaal op om voor te
dragen.

2. Bereid je voordracht voor. 
• Bedenk waar je pauzes laat vallen.

3. Draag je verhaal voor.  
• Spreek duidelijk. 
• Maak het verhaal spannend met je 
   stem.



Woordbetekenis

41

Verwijswoorden

Een verwijswoord verwijst naar een 
woord dat eerder genoemd is.

Joris eet een waterijsje. Het is erg lekker.

'Het' is een verwijswoord. 
Het verwijst naar 'waterijsje'.


