
Woordenschat

747

Bestuur en gezag

aanklagen de officier van justitie
de advocaat het proces

de criminaliteit de rechtszitting
illegaal strafbaar

in aanraking komen de uitspraak
met  zich misdragen
legaal  



Zinsdelen benoemen

78

Oefenen met zinnen
ontleden 1

persoonsvorm: Ilse heeft een pen gekocht.
onderwerp: Ilse heeft een pen gekocht.
gezegde: Ilse heeft een pen gekocht.

lijdend voorwerp: Ilse heeft een pen gekocht.



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.



Zinsdelen benoemen

85

Bepalingen van plaats
en tijd

Een bepaling van plaats in een zin 
geeft aan waar iets gebeurt.

Bilal speelde gisteren in de tuin.

Een bepaling van tijd in een zin geeft 
aan wanneer iets gebeurt.

Bilal speelde gisteren in de tuin.



Woordenschat

732

Vroeger

de griffel de overlevering
de hiëroglief de papyrus
de inscriptie het perkament

de lei het schrift
de mythe het spijkerschrift
ontcijferen wie schrijft die blijft



Woordsoorten benoemen

1107

Hulpwerkwoorden en zelfstandige
werkwoorden

Een hulpwerkwoord staat altijd samen met een
ander werkwoord in een zin.

Jakob heeft zijn teen gestoten.

Een zelfstandig werkwoord kan ook alleen in
een zin staan.

Jakob stoot zijn teen.



Informatieve teksten

330

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.



Woordbetekenis

80

Beeldspraak

Bij beeldspraak gebruik je woorden 
die je niet letterlijk bedoelt.

Ari is zo trots als een pauw. 
Leah heeft een hart van goud.



Schooltaalwoorden

726

Uitdrukkingen

ergens werk van op zijn dooie gemak
maken  uit je dak gaan

geen vin verroeren van kleur verschieten
half werk leveren zich gewonnen geven

het niet breed hebben zich koest houden
in alle staten zijn zich niet uit het veld

op de kleintjes letten   laten slaan



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

317

Een gedicht met rijm
schrijven

1. Bedenk waar je gedicht over
gaat.

2. Schrijf de rijmwoorden op die je 
gaat gebruiken.

3. Schrijf het gedicht.
4. Geef je gedicht een titel.


