
Schooltaalwoorden

507

School

het advies de streep
beantwoorden het symbool

corrigeren de tekst
het kladblaadje de uitleg
de onvoldoende de voldoende
de spreekbeurt voorbereiden



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.



Woordenschat

516

Geld en winkelen

de afzender de koopwaar
bestemd voor de kwaliteit

bezorgen de merknaam
de catalogus ontvangen

de folder de reclametekst
de koopman de waardebon



Woordsoorten benoemen

8

Werkwoorden

Een werkwoord geeft aan wat  
iemand of iets doet. 

Ik loop.

De klok tikt.

Hij vertelt en zij luistert.



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

50

Een vragend
voornaamwoord

Je gebruikt een vragend voornaamwoord als je
vraagt naar een mens, dier of ding.

Wie gaat er mee?

Wat gaan we doen?

Welke bloem vind jij het mooist?

Wat voor een auto is dat?



Woordenschat

520

Werken en beroepen

aan het werk de secretaresse
de chef het uniform

onder leiding van voorzitten
de penningmeester de voorzitter

de portier de werkgever
de receptionist de werknemer



Woordbetekenis

18

Mannelijke en
vrouwelijke namen

Sommige woorden hebben een mannelijke en 
een vrouwelijke vorm. Je ziet dit bijvoorbeeld bij 

beroepen, nationaliteiten en dieren:

directeur - directrice 
Nederlander - Nederlandse 

stier - koe



Spreken

417

Een verhaal voorlezen

1. Noem de titel en schrijver van het
verhaal.

2. Vertel in de inleiding over wie het verhaal 
gaat en waar het over gaat.

3. Lees in de kern het verhaal voor.  
• Wissel af in stemgebruik.  
• Gebruik mimiek en gebaren.

4. Bedank tot slot je luisteraars.



Woordsoorten benoemen

27

Oefenen met het benoemen van
woordsoorten 1

lidwoord: De kat zit.
zelfst. naamwoord: De kat zit.
bijv. naamwoord: De bruine kat zit.

voorzetsel: De kat zit op de bank.
werkwoord: De kat zit.


