
Woordenschat

616

Geld en winkelen

aanschaffen de juwelier
het antiek de overschrijving

de kost verdienen het statiegeld
de edelsteen het warenhuis

handelen de winkeldiefstal
inslaan de zakkenroller



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

438

Een product verkopen

1. Bedenk argumenten voor de
verkoop.

2. Begin met een introductie.
3. Geef in de kern argumenten.
4. Reageer op vragen of bezwaren van 
mogelijke kopers.

5. Rond de verkoop af.



Woordsoorten benoemen

10

Een bijvoeglijk
naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een
zelfstandig naamwoord. Het vertelt hoe iets

eruitziet, hoe iets voelt of wat je van iets vindt.

  de grote hond 

het warme weer

de mooie trui



Woordenschat

606

Feest en vermaak

een feestje bouwen de sfeer
het applaus het toegangsbewijs

het evenement de toegangsprijs
het festival de vrije tijd

de gezelligheid het vuurwerk
het optreden zich amuseren



Zinsdelen benoemen

19

Vraagzinnen maken

Vertelzin: De jongen gaat naar huis.

Hoe maak je de zin vragend?

Zet het werkwoord vooraan: 
Gaat de jongen naar huis?

Of zet een vraagwoord vooraan: 
Waarom gaat de jongen naar huis?



Brieven en e-mails

328

Een klachtenbrief
schrijven

1. Schrijf een aanhef.
2. Schrijf in de inleiding je klacht.
3. Schrijf in kern waarom het
probleem 
moet worden opgelost.

4. Stel in het slot een oplossing voor.
5. Sluit af met een groet.



Woordsoorten benoemen

10

Een bijvoeglijk
naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een
zelfstandig naamwoord. Het vertelt hoe iets

eruitziet, hoe iets voelt of wat je van iets vindt.

  de grote hond 

het warme weer

de mooie trui



Schooltaalwoorden

618

Rekenen

de combinatie de menigte
het drietal de reeks
een stuk of schatten

enig de serie
halfvol het trio

de massa vol



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!



Creatieve teksten

317

Een gedicht met rijm
schrijven

1. Bedenk waar je gedicht over
gaat.

2. Schrijf de rijmwoorden op die je 
gaat gebruiken.

3. Schrijf het gedicht.
4. Geef je gedicht een titel.


