
Woordenschat

846

Wereldkwesties

de burgeroorlog de strijdkracht
het conflict de victorie
de ellende de wereldoorlog
de explosie wereldwijd

de radicalisering zegevieren
sneuvelen zich inzetten voor



Spreken

433

Een spreekbeurt
houden

1. Kies een onderwerp.
2. Zoek informatie en plaatjes op.
3. Vertel in de inleiding waarover je gaat
vertellen en waarom.

4. Vertel in de kern informatie over  
het onderwerp.

5. Rond de spreekbeurt af in het slot.



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

813

Gedrag en gevoelens

arrogant de frustratie
bedachtzaam de hoogmoed
bereid zijn om piekeren

de blunder trotseren
chaotisch zich voornemen

de faalangst de zienswijze



Zinsdelen benoemen

102

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.



Creatieve teksten

306

Een persoonlijk verhaal
schrijven

1. Bedenk een gebeurtenis
waarbij 
je een sterk gevoel had.

2. Maak een woordweb van de 
gebeurtenis.

3. Schrijf het verhaal.
4. Bedenk een titel.



Woordbetekenis

107

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.



Schooltaalwoorden

807

School

afraffelen puntsgewijs
de anekdote de redenering
articuleren samenvatten

de formulering de vaardigheid
de intonatie verbaal
non-verbaal de voorkennis



Woordenschatstrategieën

235

De context gebruiken

De context kan je helpen om 
een moeilijk woord te begrijpen.

Je kunt achter de betekenis komen door een
stukje terug of een stukje verder te lezen.



Creatieve teksten

306

Een persoonlijk verhaal
schrijven

1. Bedenk een gebeurtenis
waarbij 
je een sterk gevoel had.

2. Maak een woordweb van de 
gebeurtenis.

3. Schrijf het verhaal.
4. Bedenk een titel.


