
Woordenschat

847

Bestuur en gezag

het debat de minister-president
debatteren het parlement

de democratie de politieke partij
de Eerste Kamer regeren
met ijzeren vuist

regeren  
de regering

de minister de Tweede Kamer



Woordsoorten benoemen

82

Een bijvoeglijk gebruikt
deelwoord

Je kunt een onvoltooid of voltooid deelwoord
als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Dit noem

je een bijvoeglijk gebruikt deelwoord.

het spelende kind

de gebakken taart

 



Spreken

430

Een betoog houden

1. Bepaal je standpunt bij de stelling en  
bedenk argumenten.

2. Vertel waar je betoog over gaat. 
• Vertel of je het eens of oneens bent 
   met de stelling.

3. Onderbouw je standpunt met
argumenten.

4. Sluit het betoog af met een conclusie.



Woordbetekenis

69

Directe en indirecte
rede

Directe rede: een zin waarin 
precies staat wat iemand heeft gezegd. 

Bas zegt: 'Ik ga naar school.'

Indirecte rede: een zin waarin niet 
precies staat wat iemand heeft gezegd. 

Bas zegt dat hij naar school gaat.



Woordenschat

820

Werken en beroepen

de administratie ondernemen
de beroepstak de overname

de branche professioneel
de eenmanszaak de samenvoeging

de fusie de taakverdeling
in dienst zijn zakelijk



Zinsdelen benoemen

75

Oefenen met het benoemen van
zinsdelen 1

Ze gaat melk halen. persoonsvorm
Ze gaat melk halen. onderwerp
Ze gaat melk halen. gezegde
Ze gaat melk halen. lijdend voorwerp



Brieven en e-mails

326

Een ingezonden brief
schrijven

1. Schrijf in de inleiding waar de brief 
over gaat.

2. Schrijf in de kern de argumenten die
je 
mening ondersteunen.

3. Schrijf in het slot je conclusie.
4. Zet je naam en je adres onder de
brief.



Woordbetekenis

108

Contaminatie

Een contaminatie is onjuist taalgebruik.

Bij een contaminatie combineer je 
twee woorden of woordgroepen met 

ongeveer dezelfde betekenis.



Schooltaalwoorden

834

Tijd

de aanvang de planning
aanvangen het programma

actueel recent
huidig sporadisch

jongstleden toekomstig
plannen voormalig



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!



Woordenschatstrategieën

243

Oefenen met verschillende
woordenschatstrategieën

een plaatje gebruiken / een woordweb / 
een woordenboek gebruiken / een woordkast /

een woordparaplu / een woordtrap / 
een woordfamilie / de context gebruiken / 
een samenstelling / een voorvoegsel / 
een mindmap / een achtervoegsel / 

een omschrijving bij een woord zoeken en
andersom



Creatieve teksten

305

Een gedicht zonder rijm
schrijven

1. Bedenk waar je gedicht over
gaat.

2. Maak een woordweb of
mindmap.

3. Schrijf het gedicht.


