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12

thema 1

Eerst proberen
Maak van het voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord.

1 De kinderen hebben een debat gevolgd. Het … debat.
 Doe het zo: ¡ Het gevolgde debat.
2  Lubna heeft iedereen een compliment gegeven. 

Het … compliment.
3 De meester is toegesproken. De … meester.

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

1 Schrijf het bijvoeglijk naamwoord en het voltooid deelwoord op.
Onderstreep het voltooid deelwoord.

1 De streetdanceclub heeft een nieuwe penningmeester gezocht.
 Doe het zo: ¡ nieuwe, gezocht
2 De enthousiaste Sheera heeft zich meteen gemeld.
3 Maar het bestuur heeft wel harde eisen gesteld.
4 Er wordt gerekend op een kloppende kas.
5 Sheera heeft vijf sommen gemaakt met slordige fouten.
6 Ze heeft haar ingevulde briefje snel weer van het kartonnen bord geplukt.

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat je een voltooid deelwoord als 
bijvoeglijk naamwoord kunt gebruiken.

Dit moet je weten
•  Als je een voltooid deelwoord als 

bijvoeglijk naamwoord gebruikt, 
komt er vaak een -e achter.

 De auto’s waren volledig uitgebrand.
 De uitgebrande auto’s.

•  Een voltooid deelwoord dat eindigt 
op -en krijgt geen extra -e.

 De wedstrijd werd verloren.
 De verloren wedstrijd.
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thema 1

Eerst proberen
Schrijf de zin op met de juiste leestekens.

1  En nu zei de voorzitter krijgt de 
penningmeester het woord.

 Doe het zo: 

 ¡ ‘En nu’, zei de voorzitter, 
  ‘krijgt de penningmeester het.’
2  De  kascommissie moet nog bij elkaar 

komen zei de voorzitter verlegen.
3  De secretaris merkte op Ik schrijf op 

dat het de volgende keer in orde is.

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

1 In welke zin staan alle leestekens goed?
Doe het zo: ¡ a

les 4

week 1

1
a ‘Youssri speelt altijd de baas,’ riep Melroy.

b ‘Youssri speelt altijd de baas, riep Melroy.’
3

a ‘Ik verzin best wel wat, mopperde Isa.’
b ‘Ik verzin best wel wat,’ mopperde Isa.

4
a ‘Echt waar?’ plaagde Youssri. 

‘Geef eens een voorbeeld.’

b Echt waar?’ plaagde Youssri. 

‘Geef eens een voorbeeld.
5

a Melroy zei: ‘Zullen 

we gaan tennissen?’

b Melroy zei: ‘Zullen 

we gaan tennissen?

6
a Nee,’ zei Isa’, dat hebben 

we de hele tijd al gedaan.b ‘Nee,’ zei Isa, ‘dat hebben 
we de hele tijd al gedaan.’

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert leestekens plaatsen in zinnen met 
directe rede.

Dit moet je weten
 In de directe rede staat wat letterlijk gezegd wordt 
tussen aanhalingstekens.
–  ‘Daarom kom ik met een voorstel,’ zei Lubna.
–  Lubna zei: ‘Daarom kom ik met een voorstel.’

Als dat wat letterlijk wordt gezegd, wordt 
onderbroken, staan de verschillende stukjes 
tussen aanhalingstekens.
•  Als de komma bij de letterlijke tekst hoort, 

schrijf je de komma voor het aanhalingsteken.
 –  ‘Ja maar,’ zei ze, ‘daarom kom ik met een 

voorstel.’ 
•  Als de komma niet bij de letterlijke tekst hoort, 

schrijf je de komma na het aanhalingsteken.
 –  ‘Daarom’, zei Lubna, ‘kom ik met een 

voorstel.’
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thema 1

Eerst proberen
Schrijf de zin op. Onderstreep het gezegde met blauw, 
het onderwerp met rood en omcirkel de bepaling(en).

1 Ik heb elke dag de krant gelezen.

 Doe het zo: ¡  Ik heb elke dag de krant gelezen.
2 De journalist schreef gisteren een artikel.
3  De geschrokken journalisten hebben 

meteen gebeld met de krant.

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

1  Is het gekleurde zinsdeel het gezegde, 
het onderwerp of een bepaling?

1 De gevluchte vrouw komt uit Soedan.
 Doe het zo: ¡ onderwerp
2 Ze heeft haar kinderen meegebracht.
3 Ze wonen in een vluchtelingencentrum.
4 De kinderen vinden het fijn in ons land.
5 Ze willen allemaal graag blijven.
6 Morgen wordt het bekend.

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het onderwerp, het 
gezegde en bepalingen van plaats 
en tijd in een zin kunt vinden.

Dit moet je weten
•  Het gezegde zijn alle 

werkwoorden in een zin die bij 
het onderwerp horen.

•  Het onderwerp vind je door te 
vragen: wie (of wat) + gezegde?

•  Bepalingen van plaats en tijd 
zijn zinsdelen die een antwoord 
geven op de vragen: waar en 
wanneer?

Gisteren heeft de minister in het 
parlement de nieuwe wet getekend.
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Eerst proberen
Schrijf op uit welke twee woorden de contaminatie 
is ontstaan.
Kies uit:   ontsmetten    nakijken    opschrijven 

1 Jarra zei dat ze dat zou nachecken.  … + checken
 Doe het zo: ¡ nachecken: nakijken + checken
2 Wil je dat even opnoteren?  … + noteren
3 Je moet die wond wel goed ontreinigen!  … + reinigen

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

1 Welk woord is een contaminatie?

1 De minister oefent de toespraak overnieuw.
 Doe het zo: ¡ overnieuw
2 Hij zou eerst die rommel op zijn bureau moeten wegruimen.
3 En zich moeten verexcuseren voor de gemiste vergadering.
4 Zijn assistente moet de post nog helemaal uitsorteren.
5 Daarna heeft ze tijd voor het wegwissen van de fouten.
6 Het blijkt dat de toespraak vol dubbelstrijdigheden staat.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert contaminaties herkennen.

Dit moet je weten
Een contaminatie is een onjuist woord dat 
is gevormd door twee woorden (of delen 
daarvan) met ongeveer dezelfde betekenis.

optelefoneren: opbellen + telefoneren
overnieuw: overdoen + opnieuw
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