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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over woorden en zinnen.
We gebruiken woorden en zinnen om te communiceren.
Daarom is het belangrijk dat we de taal goed begrijpen en goed gebruiken.
Maak je bij het schrijven veel fouten? Dan begrijpt de lezer misschien niet goed wat jij 
wilt zeggen.
Of de lezer begrijpt je verkeerd. Of de lezer vindt jou slordig.  
Dat kun je maar beter voorkomen.
Als je de taal beter kent, kun je taalfouten voorkomen. Of zelf verbeteren.
Je kunt de taal dan beter gebruiken.
Met de oefeningen in dit leer-werkboek leer je onze taal nog beter kennen.
Je leert meer over:
• soorten zinnen
• soorten woorden
• de vervoeging van werkwoorden.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging goed en wat ging minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

9037213027_Boek.indb   4 03-03-15   12:01



5

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop Deelnemer.
3. Klik op 'Nederlands 1F'.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Soorten zinnen en hun 
leestekens
Dit hoofdstuk gaat over 4 verschillende soorten zinnen:

• de mededelende zin

• de vragende zin

• de uitroepende zin

• de bevelende zin.
Je leert meer over:

• de verschillen tussen deze zinnen

• welk leesteken bij welk soort zin hoort

• welke intonatie bij welk soort zin hoort.
En je gaat oefenen met deze zinnen.

Opdracht 1

Ga naar www.strux.nl en klik op de links bij deze opdracht.
Luister naar de volgende zinnen en lees mee.

1 We gaan vanavond naar de bioscoop.
2 Over 2 weken begint mijn stage.
3 Heb je even tijd voor me?
4 Wanneer begint de competitie weer?
5 We hebben eindelijk gewonnen!
6 Ik wil dat jij nu stopt!

Welke uitspraken zijn juist? Kleur dat hokje groen.
Welke uitspraken zijn onjuist? Kleur dat hokje rood.
{{ Alle 6 zinnen beginnen met een hoofdletter.
{{ Alle 6 zinnen eindigen met een punt.
{{ Je spreekt de 6 zinnen op dezelfde toon uit.
{{ Er zit een verschil in de toon waarop je de zinnen uitspreekt.
{{ Bij de zinnen 3 en 4 gaat je stem een beetje omlaag.
{{ Bij de zinnen 3 en 4 gaat je stem een beetje omhoog.
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Hoofdstuk 1  Soorten zinnen en hun leestekens

4 soorten zinnen
De meeste zinnen zijn mededelende zinnen.
Je zegt iets. Je doet een mededeling. Bijvoorbeeld:

• Ik ben met mijn huiswerk bezig.

• We eten vanavond sperziebonen.
Een mededelende zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.

Soms stel je een vraag. Dan gebruik je een vragende zin. Bijvoorbeeld:

• Mag ik je fiets even lenen?

• Heeft het gisteren geregend?
Een vraagzin begint met een hoofdletter en eindigt met een vraagteken.

Soms zeg je iets heel erg nadrukkelijk. Of je roept iets.  
Dan gebruik je een uitroepende zin.

• Wat een heerlijk weer!

• We hebben de eerste prijs gewonnen!
Een uitroepende zin begint met een hoofdletter en eindigt met een uitroepteken.

Soms eis je iets. Of je geeft een bevel. Dan gebruik je een bevelende zin.

• Ik wil dat je NU je kamer opruimt!

• Bello, kom hier!
Een bevelende zin begint met een hoofdletter en eindigt met een uitroepteken.

Een punt, een vraagteken en een uitroepteken zijn leestekens.

Opdracht 2
Zet de juiste leestekens achter de zinnen.

Ik heb vandaag geen zin om te fietsen 

Wat een schitterend doelpunt 

Hoeveel euro kost een abonnement 

Wat een ongelofelijke onzin is dat 

We gaan op vakantie naar Spanje 

Zal ik je schoenen even poetsen 

Je hebt wel aardig je best gedaan 
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Hoofdstuk 1  Soorten zinnen en hun leestekens

Hoe kwam dat zo 

We hebben gewonnen 

Dit was de laatste zin van deze opdracht 

Leestekens
Een punt, een vraagteken en een uitroepteken noemen we leestekens.
De punt is het meest gebruikte leesteken.
We gebruiken leestekens om een tekst makkelijker te kunnen lezen.
Leestekens zijn belangrijk om zinnen goed uit te spreken.

Opdracht 3
Bedenk zelf 2 mededelende zinnen. Zet het juiste leesteken erachter.

1

2

Bedenk zelf 2 vragende zinnen. Zet het juiste leesteken erachter.

1

2

Bedenk zelf 2 uitroepende zinnen. Zet het juiste leesteken erachter.

1

2

Bedenk zelf 2 bevelende zinnen. Zet het juiste leesteken erachter.

1

2

9037213027_Boek.indb   8 03-03-15   12:01



9

Hoofdstuk 1  Soorten zinnen en hun leestekens

Opdracht 4
Zonder hoofdletters en punten kun je een tekst moeilijker lezen.

Voorbeeld

Wat staat hier?
ik ben vandaag vrij vanmiddag kom ik even bij je langs

Je kunt er 2 aparte zinnen van maken, namelijk:
Ik ben vandaag vrij. Vanmiddag kom ik even bij je langs.

Nu jij.
Maak er 2 goede zinnen van.
de vakantie is voorbij morgen gaan we weer aan het werk

Maak er 3 goede zinnen van.
het regent hard ik blijf lekker binnen het gras maai ik morgen wel

Maak er 4 goede zinnen van.
ik ga naar de supermarkt vanavond krijg ik visite de koffie is in de aanbieding op de 
terugweg doe ik de brief op de post
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Hoofdstuk 1  Soorten zinnen en hun leestekens

Maak er 5 goede zinnen van.
het is vandaag maandag ik sta dan altijd om 6 uur op eerst breng ik de kranten rond 
daarna ga ik naar mijn stage als ik nog zin heb ga ik in de avond trainen

Opdracht 5
Hierna zie je 8 mededelende zinnen. Maak er vraagzinnen van.
Let op de hoofdletters en de leestekens.

Je fiets is kapot.

Is je fiets kapot?

Het water is warm.

Er lopen veel mensen op straat.

 

Op zondagochtend slaapt hij uit.

 

De koffie is duurder geworden.

 

We gaan dit weekend kamperen.

 

Het was een gezellig feestje.

 

Vandaag begint de uitverkoop.

 

De panda heeft een kleintje gekregen.
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