
Woordenschat
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Omgang en
maatschappij

de bijnaam kwetsen
de discriminatie openstaan voor ideeën
discrimineren de scheldnaam

gemeenschappelijk de troetelnaam
iemand vleien het vooroordeel

iets gemeen hebben de woordenwisseling



Woordsoorten benoemen

25

Oefenen met verschillende 
woordsoorten 2

lidwoord: Jip zit in de rode auto.
zelfst. naamwoord: Jip zit in de rode auto.
bijv. naamwoord: Jip zit in de rode auto.

voorzetsel: Jip zit in de rode auto.
werkwoord: Jip zit in de rode auto.



Gesprekken

428

Een discussie voeren

1. De voorzitter opent de discussie.
2. Geef om de beurt je mening met  
argumenten.

3. Luister goed naar de ander en reageer 
op elkaar.

4. Probeer het met elkaar eens te worden.
5. De voorzitter vat de argumenten
samen.



Woordvorming

44

De stam van een
werkwoord

De stam van het werkwoord is de ik-vorm  
in de tegenwoordige tijd.

werkwoord stam
drinken (ik) drink
scheren (ik) scheer
bellen (ik) bel

 



Woordenschat

640

Omgeving en milieu

afval scheiden milieuvriendelijk
het chemisch afval de papierbak

de opwarming van de
aarde

recyclen

de gft-container het restafval
inzamelen het uitlaatgas

de luchtvervuiling de uitstoot



Zinsdelen benoemen

43

De persoonsvorm

De persoonsvorm is een vorm 
van een werkwoord.

De persoonsvorm vind je met de vraagproef, 
de getalproef of de tijdproef.

Cato bakt een brood. 
Lars heeft een fiets gekocht.



Brieven en e-mails

355

Een brief aan een
bekende schrijven

1. Begin met een informele 
groet en een naam.

2. Schrijf de brief.
3. Sluit af met een
informele 
groet en je naam.



Leestekens

55

Een dubbele punt

Je gebruikt een dubbele punt voor een:

opsomming
citaat
verklaring

Te koop: groente, fruit en brood.



Schooltaalwoorden

603

Richting

achterstevoren horizontaal
de achterzijde de onderzijde

binnenstebuiten op ooghoogte
de bovenzijde de positie

daarginds verticaal
dichtstbijzijnd de voorzijde



Woordenschatstrategieën
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Een voorvoegsel

Door een voorvoegsel te herkennen, kun je 
makkelijker achter (een deel van) de 
betekenis van een woord komen.

gezeur

ge + zeur betekent dat er iemand zeurt.



Overtuigende teksten

336

Een betoog schrijven

1. Schrijf in de inleiding waar het 
betoog over gaat.

2. Geef in de kern je mening over het 
onderwerp.

3. Onderbouw in de kern je mening 
met argumenten.

4. Schrijf in het slot wat je conclusie
is.


