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De dubbele punt geeft aan dat er informatie
komt.
Na een dubbele punt komt:
- een citaat (een stukje tekst dat letterlijk door
iemand gezegd wordt)
- een opsomming

Ze zeiz 'Dat heb je goed
gedaan.'
Er stond van alles op
tafel: kaas, jam, boter
en hagelslag.

De aanhalingstekens geven een citaat aan. Het
stukje tekst dat letterlijk door iemand gezegd
wordt komt tussen aanhalingstekens te staan.

Ze zei:'Dat heb je goed

De komma geeft een korte rust in de zin.
Je schrijft een komma:
- voor een voegwoord (behalve bij en en of)
- bij een opsomming
- voor of na de naam van iemand die je
a a nspreekt
- na een citaat

Loes is vroeg thuis, omdat ze
hard gefietst heeft.
Er stond van alles op tafel: kaas,
jam, boter en suiker.
Kom je naar huis, Loes?
Loes, dat is heel goed.
'Dat heb je goed gedaan,' zei ze

gedaan.'

De hoofdletter staat aan het begin van de zin.
Het eerste woord van de zin schrijf je met een
hoofdletter.
Hoofdletters schrijf je ool< bij:
- namen
* aardrijlcsl<undige namen (landen, plaatsen,
rivieren)
aardrijl<sl<u
ndi ge bijvoeg ij ke naa mwoorden
* een citaat (een stukje tel<st dat letterlijl< door
iemand gezegd wordt)
I

Het vraagtelcen staat aan het einde van iedere

e zin begint met een
hoofdletter.

Mijn naam is oes.
ll< woon in , rnhem. Dat ligt
aan

de

ijn.

Het is niet zo ver van de
' ,'uitse grens.
Ze zei: ' at heb je goed
gedaan.'

vraagzi n.

Schrijft Loes een vraaqteken
achter deze zin

Het uitroepteken staat aan het einde van een
uitroep of bevel.

Wat leul<.
Schrijf hier een uitroepteken',
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fietsen - fietsten

rennen - renden

lopen - liepen

tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd

ik fiets

ik

fiets jij?

jij
wij

fietst
fietsen

verleden tijd

¡k

fietste

jij

fietste

wij

fietsten

j¡j
w¡j

ren
ren j'rj?

rent
rennen

verleden tijd

ik
jü
wij

rende
rende

renden

ik loop
loop jij?

jü loopt
wij

lopen

verleden tijd

ik liep
jrj liep
wij

liepen
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tegenwoordige tijd

Regelvan't kofschip-x

ik,...iü? stam
jij, u, hü, zij, het
wij, jullie, zij

stam +

t

hele werkwoord

Èlr

verleden tijd

wij, jullie, zij

ik neem het hele
werkwoord en haal er -en af.

ø

Staat de laatste letter in

't kofschip-x?
lk schrijf stam + te(n)
lk schrijf stam + de(n)
,'

ik,...j¡j? stam+telde
jij, u,hij, zij, het
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Ja +
Nee -r

ãt
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stam+telde
stam+tenlden
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werkwoord

H.et werkwoord zegt wat
een mens, dier

orng doet of wat er gebeurt.

of

fietsen-rennen-lopen
/

hulp-

werkwoord
voltooid
deelwoord

I

t"l hulpwerkwoord staat samen met een
I anoer
werkwoord in de zin.
I

Woyt heeft zijn boek gelezen.
Het boek wordt door
Wout gelezen

I
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voltooid deelwoord is het
werkwoord
l_:, zegt
oar
dat iets voltooid is. Het
staat altijd
samen met een hulpwerkwoorj',n'ä".,"

heeft zijn boek gelezen.
ïoy,
Het boek

wordt door Wout gelezen
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lidwoord

Het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord
Het staat voor het zelfstandig naamwoord.

de-het-een
de jongen
het boek

een jongen

een boek

zelfstandig
naamwoord

Het zelfstandig naamwoord is een woord voor
een mens, dier of ding. Je kunt er een lidwoord
voor zetten.

Jon9en
hond
boek

bijvoeglijk
naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het
zelfstandig naamwoord.

de lieve jongen
de zwarte hond

stoffelijk
bijvoeglijk

Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt van welk
materiaal het zelfstandig naamwoord is gemaakt.

de gouden ketting
de wollen jas

naamwoord

de jongen

de hond
het boek
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voorzetsel

voegwoord

Het voorzetsel zegt iets over de precieze plaats,
richting of tijd.

onder de kast
naar de kast
tijdens de vakantie
in de vakantie

Het voegwoord maakt twee zinnen aan elkaar

Het is koud en het sneeuwt.
Het is koud, omdat het sneeuwt.
Hij leest een boek, totdat hij naar
school moet.

vast.

I
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telwoord

Het telwoord geeft een hoeveelheid aan

twee-tien-tachtig
Wout heeft drie konijnen

rangtelwoord

Het rangtelwoord geeft de volgorde in een
rij aan.

tweede - achtste
Wout is de derde kleinzoon
in de familie.

persoonlijk
voornaamwoord

Het persoon ijk voornaamwoord verwijst
naar een persoon.

ik-hij -wij
mij -hem-ons

I

Zij geeft hem een boek.

bezittelijk
voornaamwoord

Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan
van wie iets is of bij wie iemand hoort.

l0

mijn boek
jouw vriend

ZINSDII,IN

persoonSvorm

De persoonsvorm is het werkwoord in de zin
dat zegt wat iets of iemand doet.
Je vindt de persoonsvorm met:
1 De vraagproef: als je van de zin een vraagzin
maakt, komt de persoonsvorm vooraan te
sta

2

a

Zara fietst naar school

1 Fietst Zara naar school?
2

Zara fietste naar school

n.

De tijdproef: als je de zin van tijd verandert,
verandert ook de persoonsvorm.

werkwoordelijk
gezegde

Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de
persoonsvorm en alle andere werkwoorden in
de zin.

Zara heeft hard gefietst

onderwerp

Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet.
Het onderwerp en de persoonsvorm horen bij
elkaar.
Je vindt het onderwerp door te vragen:
wie of wat + persoonsvorm?

Zara woont in Amsterdam
(wie woont? > Zara)

Fietst zij naar school?
(wie fietst? > zij)
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lijdend
voorwerp

Het lijdend voorwerp ondergaat de handeling
Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen:
wie of wat + werkwoordelijk gezegde
+ onderwerp?

Zara ziet de juf.
(wie ziet Zara? > de juf)
Ze zingl een lied.
(wat zingt ze? > een lied)

meewerkend
voorwerp

Het meewerkend voorwerp zegt voor/aan
wie het is.
Je vindt het meewerkend voorwerp door
te vragen:
voor/aan wie + werkwoordelijk gezegde
+ onderwerp + lijdend voorwerp?

Zara geeft de kinderen een
stuk taart.
(Aan wie geeft Zara een stuk
taart? > de kinderen)
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bepaling van
plaats

De bepaling van plaats geeft informatie over
de plaats.
Je vindt de bepaling van plaats door te vragen

waar + werkwoordelijk gezegde
+ onderwerp (+ lijdend voorwerp)?
bepaling van
t¡id

De bepaling van tijd geeft informatie over
de tijd.
Je vindt de bepaling van tijd door te vragen
wanneer + werkwoordelijk gezegde

+ onderwerp (+ lijdend voorwerp)?

t3

Zara heeft in Amsterdam
een fiets gekocht.
(waar heeft Zara een fiets
gekocht? > in Amsterdam)

De kinderen komen morgen
logeren.
(wanneer komen de kinderen
logeren? > morgen)

