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Natuur en weer

de erosie de rivierbedding
de gemengde rivier de riviermonding

de gletsjer het rivierenlandschap
de oever de verwering

ontspringen de waterkracht
de regenrivier water naar de zee

   dragen



Woordvorming
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De 1e, 2e en 3e persoon

Zinnen staan in de 1e, 2e of 3e persoon. 
Aan het onderwerp kun je zien in 

welke persoon de zin staat. 
 

1e persoon: Ik kook.
2e persoon: Jij kookt.
3e persoon: De kok kookt.



Spreken
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Een verhaal voorlezen

1. Noem de titel en schrijver van het
verhaal.

2. Vertel in de inleiding over wie het verhaal 
gaat en waar het over gaat.

3. Lees in de kern het verhaal voor.  
• Wissel af in stemgebruik.  
• Gebruik mimiek en gebaren.

4. Bedank tot slot je luisteraars.



Zinsdelen benoemen
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Het onderwerp

Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet.

Het onderwerp vind je met de vraag: 
'wie of wat + persoonsvorm?'

Levi speelt op zijn gitaar. 
Wie speelt? Levi
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Media en communicatie

het decor de komiek
de doelgroep de omroep
een interview de privacy

afnemen  het statief
inzoomen de talkshow

het jongeren- vastleggen
programma verfilmen
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Een werkwoord met een
vast voorzetsel

Bij sommige werkwoorden hoort 
een vast voorzetsel. 

Wij betalen voor de bestelling.

Ik zwaai naar haar.

Hij stoort zich aan het lawaai.



Creatieve teksten
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Een spannend verhaal
schrijven

1. Bedenk een hoofdpersoon en stel 
deze voor.

2. Beschrijf wat er met de
hoofdpersoon 
gebeurt. Laat iets onverwachts of 
spannends gebeuren.

3. Schrijf op hoe de problemen worden 
opgelost en hoe het verhaal afloopt.



Woordbetekenis

95

Formeel en informeel
taalgebruik

Formeel taalgebruik is taal die beleefd en
netjes is. Je gebruikt het in officiële brieven en

e-mails en bij bepaalde ontmoetingen.

Informeel taalgebruik gebruik je in gesprekken
met vrienden, familie en andere bekenden.



Schooltaalwoorden
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Meningen

afwisselend heldhaftig
behoorlijk ingrijpend

het comfort monotoon
compact royaal

eigenaardig de variant
eigentijds volstrekt
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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.
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325

Een spannend verhaal
schrijven

1. Bedenk een hoofdpersoon en stel 
deze voor.

2. Beschrijf wat er met de
hoofdpersoon 
gebeurt. Laat iets onverwachts of 
spannends gebeuren.

3. Schrijf op hoe de problemen worden 
opgelost en hoe het verhaal afloopt.


