
Woordenschat

802

Verkeer en vervoer

de cockpit de startbaan
de hangar supersonisch

het luchtruim kiezen tanken
de incheckbalie de turbine

de landingsbaan de zwarte doos
de luchtverkeers- zwenken

leider  



Woordsoorten benoemen

99

Inhoudswoorden en
functiewoorden

Een inhoudswoord geeft betekenis aan een zin.

Ik pak de rode stift. 
 

Een functiewoord verbindt de inhoudswoorden.

Ik pak de rode stift.



Spreken

413

Verslag doen

1. Vertel de inleiding.  
• Waar ben je geweest? 
• Met wie?

2. Vertel de kern.  
• Vertel stap voor stap wat er gebeurde. 
• Geef je mening.

3. Vertel het slot.



Leestekens

29

Hoofdletters

Je gebruikt bijvoorbeeld een hoofdletter:

aan het begin van een zin
bij namen

Sinds gisteren woont Pim in de Beukstraat.



Woordenschat

842

Ruimte en techniek

de analyse de sterrenwacht
de astronoom de telescoop

het hemellichaam theoretisch
inventief het universum

het planetarium de vallende ster
de ruimtesonde het zonnestelsel



Zinsdelen benoemen

67

Een samengestelde zin

Een samengestelde zin bestaat uit twee zinnen.
Je verbindt de zinnen met voegwoorden.

Je kunt twee hoofdzinnen verbinden: 
Bas huilt en zijn moeder troost hem. 

Je kunt een hoofdzin en een bijzin verbinden: 
Bas huilt, omdat hij van de trap is gevallen.



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.



Woordvorming

73

Een werkwoord met een
vast voorzetsel

Bij sommige werkwoorden hoort 
een vast voorzetsel. 

Wij betalen voor de bestelling.

Ik zwaai naar haar.

Hij stoort zich aan het lawaai.



Schooltaalwoorden

830

Informatie

aantonen onderbouwen
beweren de opvatting

het complot het perspectief
de context de strategie
de nonsens de uiteenzetting

in relatie tot elkaar verbinden aan
staan   



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

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.


