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taal verkennen
Dit ga je leren
Je leert hoe je samengestelde
werkwoorden gebruikt.

st proberen
lk woord past op de lege plek? Kies uit dan of als.

Dit moet je weten
Hij is groter … mijn
oudere
broer.
Er zijn
twee soorten
samengestelde werkwoorden:
Doe het zo:
• Een scheidbaar samengesteld
kan in een zin in
k ben even oud … werkwoord
mijn tweelingzus.
twee delen worden gesplitst:
Mijn vader is beterhet
in werkwoordsdeel
rekenen … ik.en het
andere deel.

en.

¡ dan

b je een fout? Begin bij
samenwerken
b je alles goed? Begin
bij

kwoord

Ze werken heel prettig samen.

• Bij een onscheidbaar

at het over een verschil
of eenwerkwoord
overeenkomst?
samengesteld

Dit nieuwe boek
Doe het zo:

blijven de delen altijd aan
is elkaar.
beter dan het vorige

overzien
¡ verschil

Ik overzie het goed.

boek.
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Dit ga je leren
Je leert wanneer je dan of als gebruikt
in een zin.
Dit moet je weten
• Als je twee dingen met elkaar
vergelijkt en je wilt het verschil
aangeven, gebruik je de
vergrotende trap met dan.
Jari is groter dan Luna.
• Als je twee dingen met elkaar
vergelijkt en je wilt de
overeenkomst (= er is geen
verschil) aangeven, gebruik je als.
Je herkent deze zinnen vaak aan de
woorden even, zo, zoveel en zelfde.
Jari zingt even mooi als Luna.

Die schrijver schrijft net zo goed als mijn favoriete schrijver.
Dit verhaal heeft dezelfde spanning als het eerste verhaal.
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Alleen de hoofdpersoon is slimmer dan zijn voorganger.
En de plek waar het zich afspeelt, is enger dan in het vorige verhaal.
k hoop dat het net zo afloopt als de vorige keer.
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Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen de bedrijvende en de
Eerst
proberen
lijdende
vorm.

Schrijf de taalfout op en zet de juiste vorm erachter.
Dit moet je weten
• Er zijn bedrijvende en lijdende zinnen. In een
1 Hij
heeft uwzin
laten
bedrijvende
voertschrikken.
het onderwerp de
handeling
van
het
gezegde
uit. In een lijdende
Doe het zo:
zin is dit niet zo.

¡ uw

Dit moet je weten
• Hun is een persoonlijk
voornaamwoord dat nooit als
onderwerp in een zin kan
voorkomen, wel als meewerkend
voorwerp of als bezittelijk
voornaamwoord.

u

2 Mijn moeder heeft me computer afgesloten.
Bedrijvend: Ibrahim kopt de bal.
3 Hun doen niet meer mee.
Lijdend: De bal wordt gekopt door Ibrahim.

• Je maakt van een bedrijvende zin een lijdende
door
van de
persoonsvorm
een voltooid
Heb jezin
een
fout?
Begin
bij
te maken
en het
Heb jedeelwoord
alles goed?
Begin
bijhulpwerkwoord
worden te gebruiken.
kopt

Fout: Hun hebben dat gedaan.
Goed: Zij hebben dat gedaan.

wordt gekopt

1 Schrijf het juiste voornaamwoord op.

• Me, jou en u zijn persoonlijke
voornaamwoorden die lijken op
de bezittelijke voornaamwoorden
mijn, jouw en uw.

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

1 Me / Mijn broertje heeft een nieuwe game.
de bal

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonlijke
voornaamwoorden goed in een zin
gebruikt.

Doe het zo:

de bal

¡ Mijn

Fout: Hij heeft me fiets gemaakt.
Goed: Hij heeft mijn fiets
gemaakt.

• Het onderwerp van de bedrijvende zin komt

2 Hetachter
is dezelfde
als die van jouw / jou.
door te staan in de lijdende zin.
3 Hij heeft het van me / mijn opa gekregen.
door Ibrahim
4 Hij Ibrahim
heeft netjes
dank u / uw wel gezegd.
5 Hij speelt de game met ze / zijn vriendje.
6 actief
Hun
/ Zij hebben
er• al
veel
gespeeld.
Taal
• instapkaarten
taal verkennen
groep
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