
Woordenschat

841

Wonen

de airconditioning de isolatie
binnenshuis isoleren
buitenshuis het meubilair

de cv-installatie het sanitair
het interieur de thermostaat

eigen haard is verbouwen
goud waard   



Woordvorming

84

Een voltooid deelwoord

Je gebruikt het voltooid deelwoord om aan te
geven dat iets al gebeurd is. Een voltooid
deelwoord begint vaak met ge-, be-, ver-.

gelopen

bedacht

verzonnen



Gesprekken

412

Een interview afnemen

1. Bedenk van tevoren je vragen.
2. Stel jezelf voor en vertel waar het
interview over gaat.

3. Stel jouw vragen. 
• Luister goed naar de antwoorden.

4. Vat het interview samen en bedank 

de ander voor het interview.



Zinsdelen benoemen

90

Oefenen met zinnen
ontleden 2

pv: Hij wil iets kopen.
o: Hij wil iets kopen.

gez: Hij wil iets kopen.
lv: Hij wil iets kopen.
mv: Hij wil iets voor Isa kopen.

bep van plaats: Hij wil in de stad iets kopen.
bep van tijd: Hij wil vandaag iets kopen.



Woordenschat

832

Vroeger

de barak onderduiken
bevrijden de onderduiker
de Tweede op voet van oorlog

Wereldoorlog    leven
de bevrijding de schuilkelder

het concentratiekamp de Bevrijdingsdag
de geallieerden het verzet



Woordvorming

105

De voltooide en
onvoltooide tijd

Een zin in de voltooide tijd geeft 
aan dat iets klaar is.

Hij heeft een nieuwe fiets gekocht.

Een zin in de onvoltooide tijd geeft 
aan dat iets nog niet klaar is.

Hij koopt een nieuwe fiets.



Informatieve teksten

334

Een werkstuk maken

1. Kies een onderwerp en
deelonderwerpen.

2. Schrijf een inleiding.
3. Zoek informatie bij ieder deelonderwerp. 
Schrijf over ieder deelonderwerp een 
hoofdstuk.

4. Schrijf een slot.
5. Zoek plaatjes bij de tekst.



Woordsoorten benoemen

93

Een aanwijzend
voornaamwoord

 Een aanwijzend voornaamwoord geeft precies
aan wie of wat je bedoelt. 

 
de tas - deze tas 
de fiets - die fiets 
het ijsje - dit ijsje 
het spel - dat spel



Schooltaalwoorden

803

Richting

de breedtegraad oneindig
enerzijds ... anderzijds rechtstreeks

de gps respectievelijk
het navigatiesysteem de toer

navigeren de windstreek
het lijkt er in de verste zigzaggen

verte niet op   



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



Informatieve teksten

334

Een werkstuk maken

1. Kies een onderwerp en
deelonderwerpen.

2. Schrijf een inleiding.
3. Zoek informatie bij ieder deelonderwerp. 
Schrijf over ieder deelonderwerp een 
hoofdstuk.

4. Schrijf een slot.
5. Zoek plaatjes bij de tekst.


