
Woordenschat
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Wereldkwesties

de asielzoeker de maatschappij
de emigratie de nationaliteit
emigreren de nieuwkomer

de hulporganisatie ontvluchten
iemands achtergrond tolerant

de immigratie de verblijfsvergunning



Woordsoorten benoemen
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Oefenen met verschillende 
woordsoorten 2

lidwoord: Jip zit in de rode auto.
zelfst. naamwoord: Jip zit in de rode auto.
bijv. naamwoord: Jip zit in de rode auto.

voorzetsel: Jip zit in de rode auto.
werkwoord: Jip zit in de rode auto.



Gesprekken

422

Een overleg houden

1. Spreek af waar het overleg over
gaat.

2. Deel meningen en feiten over het  
onderwerp.

3. Luister goed naar de anderen.
4. Sluit samen het overleg af. 

• Neem samen een besluit.



Woordvorming
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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 



Woordenschat
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Omgang en
maatschappij

bedreigen het respect
de bedreiging respecteren

beledigen tutoyeren
complimenteren het verzoek

iemand iets bijbrengen verzoeken

de manieren
voor iemand
klaarstaan



Woordvorming
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De verleden tijd

Een zin in de verleden tijd gaat over iets dat in
het verleden gebeurde.

Je kunt aan het werkwoord zien of een zin in de
verleden tijd staat. 

 
Ik las een boek.



Beschrijvende teksten
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Een formulier invullen

1. Lees het formulier goed door.
2. Vul alles in.
3. Kijk of je alles goed hebt
ingevuld.



Woordbetekenis
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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.



Schooltaalwoorden
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Uitdrukkingen over het menselijk
lichaam

 
aan iemands lippen iemand iets op

hangen    het hart drukken
een oogje op iemand in je vuistje lachen

hebben  je tanden in iets
iemand aan de   zetten
tand voelen  op grote voet leven

op de kop tikken  



Woordenschatstrategieën
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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.



Overtuigende teksten

336

Een betoog schrijven

1. Schrijf in de inleiding waar het 
betoog over gaat.

2. Geef in de kern je mening over het 
onderwerp.

3. Onderbouw in de kern je mening 
met argumenten.

4. Schrijf in het slot wat je conclusie
is.


