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Wonen

het appartementen- de huisvesting
complex  ruimte beslaan

de balustrade de ventilatie
de begane grond ventileren

betreden de verblijfplaats
het bordes verblijven

het gehucht  



Woordvorming

84

Een voltooid deelwoord

Je gebruikt het voltooid deelwoord om aan te
geven dat iets al gebeurd is. Een voltooid
deelwoord begint vaak met ge-, be-, ver-.

gelopen

bedacht

verzonnen



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.



Woordsoorten benoemen

86

Bijwoorden

Een bijwoord geeft informatie over een ander
woord in de zin. Dit kan een werkwoord of een

bijvoeglijk naamwoord zijn, maar geen
zelfstandig naamwoord. Bijwoorden 
geven vaak een plaats of tijd aan.

De auto rijdt snel. 
Morgen ga ik weg. 
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Ruimte en techniek

de chemische stof het onderzoek
het experiment onthullen

het laboratorium uitvoeren
het molecuul de wetenschap
de observatie wetenschappelijk
observeren de wetenschapper



Woordbetekenis

65

Zinnen vormen met
voegwoorden

Een voegwoord verbindt twee of meer zinnen: 
Ik ga slapen, omdat ik moe ben.

Sommige voegwoorden verbinden twee 
of meer hoofdzinnen: en, of, maar en want.

Andere voegwoorden verbinden een hoofdzin en
een bijzin: omdat, zodat, nadat, etc.



Creatieve teksten

329

Een stripverhaal
schrijven

1. Bedenk een hoofdpersoon.
2. Bedenk een verhaal. 

- introduceer de hoofdpersoon; 
- introduceer het probleem; 
- sluit af met een oplossing.

3. Schrijf en teken het verhaal: 
- gebruik vakken en spreekwolken.



Leestekens

101

Een apostrof

Je gebruikt een apostrof:

ter vervanging van een aantal letters: 
      - zo een: zo'n
om een woord goed te kunnen uitspreken: 
      - Marcos boek: Marco's boek



Schooltaalwoorden

703

Richting

aan weerszijden ginds
binnenin grenzen aan

het binnenste in zicht zijn
bovenuit nabij

het buitenste tegenop
het gezichtsveld het uiteinde



Creatieve teksten

329

Een stripverhaal
schrijven

1. Bedenk een hoofdpersoon.
2. Bedenk een verhaal. 

- introduceer de hoofdpersoon; 
- introduceer het probleem; 
- sluit af met een oplossing.

3. Schrijf en teken het verhaal: 
- gebruik vakken en spreekwolken.



Woordenschatstrategieën
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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


