
Woordenschat

702

Verkeer en vervoer

de aanhanger takelen
aanvoeren de tanker
afwijken het transport
arriveren het transportmiddel

de bereikbaarheid uitvoeren
claxonneren zich begeven naar



Woordvorming

66

Hele werkwoorden

Het hele werkwoord is de vorm die in het
woordenboek staat. Het hele werkwoord 

eindigt meestal op -en. 
 

Ik ga een brief schrijven. 
Zullen wij hier blijven staan?



Gesprekken

419

Een debat houden

1. Spreek regels af.
2. Bedenk of je vóór of tegen de stelling 
bent en geef argumenten.

3. Luister goed naar de ander.
4. Reageer op de ander door vragen te 
stellen of extra argumenten te geven.

5. Bedank de ander en rond netjes af.



Zinsdelen benoemen

87

Het meewerkend
voorwerp

Het meewerkend voorwerp vind 
je met de vraag:

'aan/voor wie + gezegde + onderwerp 
+ lijdend voorwerp?'

Hij geeft een boek aan zijn vriend. 
Aan wie geeft hij een boek? aan zijn vriend



Woordenschat

720

Werken en beroepen

aangenomen worden de sollicitatiebrief
aannemen solliciteren

afgewezen worden het uitzendbureau
de afwijzing de uitzendkracht
het ontslag de vacature
presteren van aanpakken weten



Woordsoorten benoemen

72

Een persoonlijk
voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar
een persoon, dier of ding.

Ik ga samen met jullie naar huis.

Sanne gaat naar bed. Zij is erg moe.



Informatieve teksten

342

Een verslag van een interview schrijven

1. Schrijf de inleiding: 
- Stel de geïnterviewde voor. 
- Geef de reden van het interview.

2. Werk alle vragen uit. 
- Gebruik de indirecte rede.

3. Sluit het stuk af. 
- Geef een samenvatting.



Woordbetekenis

51

Homoniemen

Homoniemen zijn woorden die 
meerdere betekenissen hebben.

Het is lekker weer. 
Ik ben weer ziek.



Schooltaalwoorden

707

School

achterlopen evalueren
het betoog formuleren

brainstormen je mening bijstellen
het debat leerzaam

een standpunt ergens iets van
innemen    opsteken
niet bij zijn de stelling



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

339

Een dialoog schrijven

1. Bedenk welke twee personen met 
elkaar praten.

2. Bedenk waar ze over gaan praten.
3. Schrijf de inleiding van de
dialoog.

4. Schrijf de dialoog op.
5. Schrijf eventueel op hoe de 
dialoog afloopt.


