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Media en communicatie

de advertentie de marge
de auteur het opinieblad
de column de recensie

herschrijven de redacteur
de kopij schrappen

de lay-out voor verbetering
   vatbaar



Woordvorming
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Samengestelde
werkwoorden

Een samengesteld werkwoord bestaat uit 
twee delen. Een scheidbaar samengesteld

werkwoord kun je splitsen, een 
onscheidbaar werkwoord niet. 

 
voorlezen (scheidbaar): Ik lees hem voor. 
glimlachen (onscheidbaar): Ik glimlach.



Spreken
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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
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Veelvoorkomende
taalfouten

Veelvoorkomende taalfouten zijn bijvoorbeeld:

'hun' als onderwerp;
'me' als bezittelijk voornaamwoord;
'dan' en 'als' door elkaar halen;
'kunnen' en 'kennen' door elkaar halen;
'liggen' en 'leggen' door elkaar halen.



Woordenschat
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Kunst en cultuur

componeren de solo
de componist het symfonieorkest

de dirigent ten gehore brengen
het ensemble de trombone

opkomen de tuba
de schouwburg de vleugel



Zinsdelen benoemen
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Zinnen omzetten van de bedrijvende
naar de lijdende vorm

Bedrijvend: De kat vangt de muis.

Zin omzetten van bedrijvend naar lijdend:

'de muis' wordt het onderwerp;
voor 'de kat' zet je 'door';
vervang 'vangt' door 'wordt gevangen'.

Lijdend: De muis wordt door de kat gevangen.



Overtuigende teksten
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Een recensie schrijven

1. Schrijf in de inleiding over welk boek
of 
welke film het gaat.

2. Schrijf in de kern waar het boek of de 
film over gaat.  
• Geef je mening met argumenten.

3. Schrijf in het slot of je het boek of 
de film zou aanraden.



Woordsoorten benoemen

72

Een persoonlijk
voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar
een persoon, dier of ding.

Ik ga samen met jullie naar huis.

Sanne gaat naar bed. Zij is erg moe.



Schooltaalwoorden
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Uitdrukkingen

dat is andere koek in de bonen zijn
de smaak te pakken in de soep lopen

krijgen  je eigen boontjes
de oren van het hoofd   doppen

eten  niet voor één gat
er wel pap van lusten   te vangen zijn
het is weer koek en ei van de kook raken



Woordenschatstrategieën
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Een omschrijving bij een woord zoeken
en andersom

Als je een woord even niet weet, kun je een
omschrijving geven. Zo kan een ander erachter

komen welk woord je bedoelt. Je noemt:

                          - kenmerken 
                          - eigenschappen 
                          - voorbeelden



Informatieve teksten
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Een nieuwsbericht
schrijven

1. Bedenk waar je nieuwsbericht over gaat.
• Het moet pasgeleden gebeurd zijn.

2. Gebruik WH-vragen om je bericht te 
schrijven.

3. Bedenk een pakkende kop.


