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taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert wat telwoorden zijn.
Dit moet je weten
Telwoorden geven een aantal of een nummer aan,
of de rangorde van een reeks.

ie heb ik
n.

n keer gezien.
or de

getallen

rangorde

drie, elf
honderd

derde, elfde
honderdste

woorden die een
hoeveelheid aangeven
beide, veel, weinig
hoeveel, zoveel
meer, meest, minder, minst
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ord?

an de beurt.
1

4

w eek

Eerst proberen
Schrijf de zin op met het juiste leesteken.

.
ijftigste
kandidaat.
1 Hij ging meteen naar huis zijn vriend bleef nog even.
Doe het
zo: ¡ Hij ging meteen naar huis;
odig
vandaag.
zijn vriend bleef nog even.
veel zenuwen.
2 Hij keek thuis twee films Superheld deel II en de.
ertigste
auditie dit jaar.
3 ’s Nachts droomde hij ervan maar het was geen.
Heb je een fout? Begin bij
Heb je alles goed? Begin bij
Welk leesteken hoort tussen de haakjes?
Kies uit: komma dubbele punt puntkomma
1 Toen mijn broertje op ballet ging[ ]
schaamde ik me voor hem.
Doe het zo:

¡ komma

2 Die jongen heeft een maillot[ ] hij
heeft er wel zes.
3 Hij moest vaak trainen[ ] iedere
dinsdag, donderdag en zaterdag.
4 Tijdens de voorstelling wist ik niet
wat ik zag[ ] want hij danste
geweldig!
5 Mijn kleine broertje heeft een solo
gedanst[ ] hij was de enige.
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taal verkennen
Dit ga je leren
Je herhaalt het gebruik van de komma,
puntkomma en dubbele punt.
Dit moet je weten
• De komma gebruik je als je iemand
aanspreekt, tussen twee
persoonsvormen, bij opsommingen
en om de lezer te helpen bij het
begrijpen van een zin.
De komma komt vaak voor bij
samengestelde zinnen; de komma
staat dan voor het voegwoord.
Jan, kom je snel naar huis?
Als je weet wat je wilt, is het niet zo
moeilijk.
• De puntkomma komt tussen twee
hoofdzinnen zonder voegwoord die
nauw met elkaar samenhangen.
Jan was helemaal alleen; zijn vriend
was al naar huis gegaan.
• De dubbele punt komt voor een
opsomming of een verklaring en bij
de directe rede.
Op tafel liggen drie dingen: mijn
schrift, een pen en mijn etui.
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w eek 2

erst proberen
de zin bedrijvend of lijdend?
erander de bedrijvende zin in een lijdende zin.

taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen de bedrijvende en
de lijdende zin.

Ibrahims moeder maakt een stevig ontbijt.
Doe het zo:

¡ bedrijvend – Een stevig
wordt gemaakt door Ibrahims.

Dit moet je weten
• Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In
een bedrijvende zin is het onderwerp actief:
het voert de handeling van het gezegde uit.
In een lijdende zin is dit niet zo.

De beslissende voorzet wordt gegeven door de.
De vedette deelt handtekeningen uit.

Bedrijvend: Ibrahim kopt de bal.
Lijdend: De bal wordt gekopt door Ibrahim.

eb je een fout? Begin bij
eb je alles goed? Begin bij

chrijf het onderwerp op.
oert het onderwerp de handeling zelf uit?
Inna controleert het hoofdstel.
Doe het zo:

¡ Inna, ja

Haar naam wordt omgeroepen door de jury.
Inna en haar paard worden door de jury in
de ring verwacht.
Ze groeten de jury.
Inna voelt een rilling van haar paard.

• Je maakt van een bedrijvende zin een
lijdende zin door van de persoonsvorm een
voltooid deelwoord te maken en het
hulpwerkwoord worden te gebruiken.
kopt

wordt gekopt

– Het lijdend voorwerp van de bedrijvende
zin wordt het onderwerp in de lijdende zin.
de bal

de bal

– Het onderwerp van de bedrijvende zin
komt achter door te staan in de lijdende zin.
Ibrahim

door Ibrahim
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op en de persoonsvorm
erend voornaamwoord.

… in de spiegel.

jn broer bekijkt zich.

mijn lichaam,’ zegt hij.
… te veel met
je adoreert.’

n bij
gin bij

de persoonsvorm
oornaamwoord op.
rkerend voornaamwoord.

moeder verbaast zich.

Dit ga je leren
Je gaat leren wat een wederkerend
voornaamwoord is.
Dit moet je weten
• Er zijn werkwoorden met een
wederkerend voornaamwoord.
• Een wederkerend voornaamwoord
verwijst terug naar het onderwerp.
zich wassen
Ik was me.
Jij wast je.
Hij/Zij wast zich.
Wij wassen ons.
Jullie wassen je/jullie.
Zij wassen zich.
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