
Woordenschat

620

Werken en beroepen

de beroepsgroep het uurloon
de collega de vakbond
de functie de verplichting

de organisatie de werkloze
ploeteren de werktijd
de staking werkzaam zijn



Woordvorming

21

Het enkelvoud en meervoud van een
zelfstandig naamwoord maken

Het enkelvoud van een zelfstandig naamwoord
gebruik je voor één persoon, dier of ding.

Het meervoud gebruik je voor meer personen,
dieren of dingen.

één hond - twee honden 
één vlinder - twee vlinders 



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.



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

627

Kunst en cultuur

abstract de plakkaatverf
het doek de primaire kleuren
inlijsten schijnen

de kunstschilder de tekenaar
de lichtbron verfraaien
met de hand violet



Zinsdelen benoemen

59

Zinnen in zinsdelen
verdelen

Elk woord of groepje woorden dat je vóór de
persoonsvorm kunt zetten, is een zinsdeel:

Mo/gaat/met zijn vriend/naar de kermis. 
Naar de kermis/gaat/Mo/met zijn vriend. 
Met zijn vriend/gaat/Mo/naar de kermis.

De persoonsvorm is ook een zinsdeel.



Creatieve teksten

325

Een spannend verhaal
schrijven

1. Bedenk een hoofdpersoon en stel 
deze voor.

2. Beschrijf wat er met de
hoofdpersoon 
gebeurt. Laat iets onverwachts of 
spannends gebeuren.

3. Schrijf op hoe de problemen worden 
opgelost en hoe het verhaal afloopt.



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.



Schooltaalwoorden

622

Moeilijke woorden

alsmaar in verband met
amper mega

behoren tot met behulp van
de nadruk leggen op onafscheidelijk

enigszins vandaar
inmiddels willekeurig



Woordenschatstrategieën

212

Een woordenboek
gebruiken

In een woordenboek kun je de betekenis van
woorden opzoeken. De gidswoorden bovenaan
de bladzijden helpen je een woord te vinden.

jawel

j - ja - jaw - jawe - jawel, gevonden!
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