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Omgeving en milieu

de bemesting natuurlijk
het bestrijdings- de biologische

middel    landbouw
de bio-industrie de overproductie

het natuurproduct de pesticide
chemisch verdelgen

de landbouwer vergiftigen



Woordvorming
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Gebiedende wijs

Een zin in de gebiedende wijs kan een bevel,
raad of wens zijn. Je begint met de ik-vorm en

eindigt vaak met een uitroepteken. 
 

Ruim je kamer op! (bevel) 
Vergeet je tas niet! (raad) 

Geef me nog wat tijd. (wens)



Spreken

430

Een betoog houden

1. Bepaal je standpunt bij de stelling en  
bedenk argumenten.

2. Vertel waar je betoog over gaat. 
• Vertel of je het eens of oneens bent 
   met de stelling.

3. Onderbouw je standpunt met
argumenten.

4. Sluit het betoog af met een conclusie.



Woordsoorten benoemen
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Oefenen met verschillende
voornaamwoorden

persoonlijk vnw. : Jij trapt de bal.
aanwijzend vnw. : Deze bal is rood.
bezittelijk vnw. : Dat is mijn bal.
vragend vnw. : Welke bal is van jou?

wederkerend vnw. : Ik vermaak me prima!



Woordenschat
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Geld en winkelen

de belasting importeren
de boetiek de keten

de detailhandel het magazijn
economisch op de markt brengen
exporteren het overschot

handelen in iets het tekort



Zinsdelen benoemen

75

Oefenen met het benoemen van
zinsdelen 1

Ze gaat melk halen. persoonsvorm
Ze gaat melk halen. onderwerp
Ze gaat melk halen. gezegde
Ze gaat melk halen. lijdend voorwerp



Overtuigende teksten
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Een recensie schrijven

1. Schrijf in de inleiding over welk boek
of 
welke film het gaat.

2. Schrijf in de kern waar het boek of de 
film over gaat.  
• Geef je mening met argumenten.

3. Schrijf in het slot of je het boek of 
de film zou aanraden.



Woordbetekenis
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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

722

Moeilijke woorden

al met al et cetera
alledaags hooguit

als het ware met name
daarentegen ter gelegenheid van

desnoods het uiterste
door middel van waaronder



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



Brieven en e-mails

328

Een klachtenbrief
schrijven

1. Schrijf een aanhef.
2. Schrijf in de inleiding je klacht.
3. Schrijf in kern waarom het
probleem 
moet worden opgelost.

4. Stel in het slot een oplossing voor.
5. Sluit af met een groet.


