
Woordenschat

829

Omgang en
maatschappij

het argument een argument
beargumenteren   aanvoeren
de bewondering instemmen met
het compromis het meningsverschil

de discussie minachten
discussiëren onderhandelen

 prijzen



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.



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.



Woordbetekenis

106

Samentrekkingen

Samentrekking met een deel van een woord:

aanzetten en uitzetten: aan- en uitzetten

 
Samentrekking binnen een woordgroep:

jonge kat en oude kat: jonge en oude kat



Woordenschat

839

Maken en materialen

het elektron omzetten in
de fitting opwekken

de generator de robot
de hoogspanning de robotarm

de levensduur uitschakelen
mechanisch de watt



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.



Creatieve teksten

354

Vrij schrijven

1. Bepaal vanuit welk perspectief je gaat 
schrijven.

2. Schrijf in de inleiding waar het verhaal
zich 
afspeelt en wie de hoofdpersoon is.

3. Schrijf in de kern wat er met de 
hoofdpersoon gebeurt.

4. Schrijf in het slot hoe het verhaal afloopt.



Woordvorming

49

Het onderwerp en
werkwoord afstemmen

De vorm van het werkwoord hangt af van
het onderwerp. Een werkwoord heeft drie

verschillende vormen in de tegenwoordige tijd:
de ik-vorm, de hij-vorm en de wij-vorm.  

 
ik loop - hij loopt - wij lopen 



Schooltaalwoorden

822

Moeilijke woorden

alsnog objectief
bij nader inzien specifiek
desalniettemin subjectief

eensgezind ter plekke
indien vanwaar

naarmate wederzijds



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

354

Vrij schrijven

1. Bepaal vanuit welk perspectief je gaat 
schrijven.

2. Schrijf in de inleiding waar het verhaal
zich 
afspeelt en wie de hoofdpersoon is.

3. Schrijf in de kern wat er met de 
hoofdpersoon gebeurt.

4. Schrijf in het slot hoe het verhaal afloopt.


