
Woordenschat

617

Kleding en uiterlijk

het accessoire het juweel
de badge de mascara
de button het medaillon
het collier het montuur
de corsage de outfit

het embleem pronken



Woordvorming

4

Samenstellingen

Een samenstelling bestaat uit twee of meer
woorden die samen één woord vormen. 

 

voetbal = voet + bal

voordeur = voor + deur



Basiskennis Mondelinge Taalvaar…

452

De kenmerken van een
gesprek

Er wordt een aanspreekvorm gekozen 
die past bij de gesprekspartner.
Tijdens een gesprek worden de 
gespreksregels gebruikt.
Er wordt meerdere keren van  
beurt gewisseld.



Woordvorming

52

Sterke en zwakke
werkwoorden

Bij een zwak werkwoord komt er in de verleden
tijd -de(n) of -te(n) achter de ik-vorm. 
Wij fietsten heel hard, omdat het 

regende.

Bij een sterk werkwoord verandert  
de klank in de verleden tijd. 

Ik dronk water.



Woordenschat

601

Familie en vrienden

adopteren de pleegmoeder
de bekende de pleegvader
de geliefde de thuissituatie

het gezinsleven de vondeling
het huishouden het weeshuis
het pleegkind het weeskind



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.



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.



Woordbetekenis

30

Letterlijk en figuurlijk

Bij letterlijk taalgebruik gebruik je de woorden 
precies zoals je ze bedoelt.  

Bij figuurlijk taalgebruik hebben de woorden 
een andere betekenis.

Moeder heeft thuis de broek aan. 
Letterlijk: Moeder draagt thuis een broek. 

Figuurlijk: Moeder is thuis de baas.



Schooltaalwoorden

611

Uitdrukkingen over het menselijk
lichaam

de stuipen op het lijf iemand op de hielen
jagen    zitten

er wel oren naar iets uit zijn mouw
hebben    schudden

het hemd van het lijf je uit de voeten
vragen    maken

oog hebben voor op de vuist gaan



Woordenschatstrategieën

236

Een samenstelling

Een samenstelling bestaat uit twee of meer
woorden die samen één woord vormen.

achter + kant = achterkant

Als je een van de woorden herkent, weet je
meer over de betekenis van de samenstelling.



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.


