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taal verkennen | thema 3 | les 4

taal verkennen

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat functiewoorden zijn.
erst proberen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je hoofdletters gebruikt.

Dit moet je weten
• De
functiewoorden
de
ik hoorde dat
bella
op vakantieverbinden
is in frankrijk.
Doe het zo: inhoudswoorden. Ze zorgen ervoor
dat je de samenhang tussen de
inhoudswoorden
begrijpt. van
op 4 mei herdenken
we de slachtoffers
Functiewoorden zijn:
de tweede •wereldoorlog.
(lw)
het schijnt dat• jelidwoord
met kerstmis
’s nachts
• voornaamwoord
(vnw):
jupiter goed kunt
zien.
persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend
eb je een fout? Begin
bij
• Begin
voorzetsel
eb je alles goed?
bij (vz)
• voegwoord (vw)

Dit moet je weten
Je gebruikt hoofdletters:
• aan het begin van een zin
en de directe rede;
• bij eigennamen;
• bij aardrijkskundige namen
(plaatsen, streken, landen, bergen,
rivieren, hemellichamen);
• bij afleidingen van aardrijkskundige
namen (namen van volken en talen,
inwoners van landen en plaatsen);
• bij feestdagen en historische
gebeurtenissen.

elke woorden schrijf je met een hoofdletter? Schrijf het op.

¡ Ik – Bella – Frankrijk

vnw
vz je metvw
vnw
vnw
elke woorden
schrijf
een
hoofdletter?
chrijf het op.
Ik ga op vakantie en ik pak mijn koffer.
?
nando mag dit jaar met martin mee op vakantie
naar engeland.
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Doe het zo:

Hij zei: ‘Ik vier dit jaar Kerstmis in Italië
met Francesca en haar Italiaanse vader.’
9

¡ Nando – Martin – Engeland

mark, martins vader, komt uit schotland.
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Dit ga je leren
Je leert uit welke delen een samengestelde zin
bestaat.
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Dit moet je weten
we ek 2
th e m a 3zinnen:
Er zijn twee soorten samengestelde
• Hoofdzin + hoofdzin, vaak met een
s9
voegwoord: en, maar,leof,
want. Eerst proberen
Welk voorzetsel hoort in de zin?
– In een hoofdzin is de persoonsvorm
Schrijf het hele werkwoord met
het eerste of tweede woord. het voorzetsel op.
– In een hoofdzin moeten het onderwerp en
Thieu verlangt … actie in de vakantie.
de persoonsvorm naast elkaar1 staan.
Doe het zo:

¡ verlangen naar

Mijn broer moet op reis, maar hij wil2 thuisblijven.
Hij denkt … een goede protestactie.

3 Thieu wacht … een reden om in actie
te komen.

• Hoofdzin + bijzin of bijzin + hoofdzin,
vaak met een ander voegwoord. Heb je een fout? Begin bij
Heb je alles goed? Begin bij
– In een bijzin staat de persoonsvorm
achteraan of bijna achteraan.
– In een bijzin kán er tussen onderwerp en
persoonsvorm een ander zinsdeel staan.
Ik ga naar de eilanden, omdat ik vakantie heb.

1 Welk voorzetsel hoort in de zin?
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Schrijf het hele werkwoord en het voorzetsel op.
1 Thieu houdt van / voor de natuur.
Doe het zo:

¡ houden van

taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert dat bij sommige werkwoorden een vast voorzetsel hoort.
Dit moet je weten
Na sommige werkwoorden past vaak maar één voorzetsel
in de zin.
• kijken naar
• denken aan
• wachten op
• stoppen met
• schrikken van
• zoeken naar
• luisteren naar • smeken om
• zich interesseren voor
Ik kijk naar de film / naar buiten / naar jou.
Ik zoek naar de schat / naar mijn sleutels.
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