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o Er

?

I extra oefenen

het onderstreepte zinsdeel een

ls
hoofdzin of een bijzinl
Schrijf het eronder.

r

taal verkennen

a

Dit ga ie leren
fe leert uit welke delen een samengestelde zin
bestaat.

lk ga op vakantie en neem mijn
spelcomputer mee

,Åno{"lnr^,
0

z

Mijn ouders vinden dat niet leuk,
maar ik doe het toch.

3

We gaan namelijk in een huisje,

omdat miin ouders dat.leuk vinden

Dit moet je weten
Er zijntwee soorten samengestelde zinnen:
. Hooftlzin + hoofdzin,vaak met een
voegwoord: en, maar, of; want.
In een lnoofdzin is de persooTlsvorm
het eerste of tweede woord.
In een hooftlzin moeten het onderwerp en
de persoonsvorm naast elkaar staan'

Mijn broer moet op reis, maar þ!i wil thuisblijven.

. Hooftlzin + bljzin of biizin + hoofdzin,

4

o

5

lk weet nu al dat ik me daar verveel

Mijn pa en ma houden van culturele
itstapjes, want dat is goed voor me.

vaak met een ander voegwoord.
In een bijzin staat de persoonsvorm
achteraan of bijna achteraan.
In een bijzin kán er tussen onderwerp en
persooTrsvorm een ander zinsdeel staan.

u

Ik ga naar de eilanden, omdat ik vakantie hel¡.

6

o

$ z

lk blijf liever in het vakantiehuis,
zo'dat ik mijn spel kan afspelen.

Bestaat de samengestelde zin uit twee hoofdzinnen of uit een hoofdzin en een bijzinl
Schrijf het op. Onderstreep daarna het voegwoord.

r

Omdat ik graag in andere landen kom, ga ik het liefst ver weg op vakantie.

/tuo'¡^, * .,Aoo{"lou^,

[0

z

Yorigjaar was ik nog in lndonesië, want mijn vader werkte daar,

3

Totdat het regenseizoen begon, gingen we er naartoe.

4

lk ga naar een Nederlandse school, of ik ga naar een internationale school.

5 Volgend jaar gaan we naar Cuba en we gaan een maand naar Peru.

O

6

lk ontmoet daar mijn beste vriendin, zodatwe samen kunnen optrekken.

Taal actief

. Oefenbladen taal . groep 8 .
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Ies

i extra oefenen

9

taal verkennen

3

Dit ga je leren
fe leert dat bij sommige werkwoorden een vast voorzetsel hoort.

o

Dit moet ie weten
Na sommige werkwoorden past vaak maar één voorzetsel
in de zin.
. kijken naar . denken aan . wachten op
. stoppen met . schrikken van . zoeken naar
. luisteren naar . smeken om
. zichinteresseren voor
/-lç

Ik kijk naar de film I naar buiten / naar jou.

Ik zoek naar de schat / naar mijn sleutels.

Er

Onderstreep het goede voorzetsel en het werkwoord waar het bij hoort

r Remon kijkt door/naar de televisie.
z Hij geniet van/over een spannende film.
3 lneens schrikt hij met/van een knal.
4 Hij stopt met/tegen kijken en loopt naar het raam.
5 Zijn ogen zoeken omf naar een reden voor de knal.
6 Maar alles is rustig en hij keert terug over/naar de bank
Sz

o

Vul het goede voorzetsel in. Onderstreep het werkwoord waar het bij hoort

r

Nadja schrikt .4J'4./TL

z

Ze stopt

3
4
5

Ze luistert

haar broer

het opblazen van een grote ballon
het gesis van de ballon.

Haar vriendin Kyra is ziek en Nadja denkt veel

Maar haar broer houdt

haar.

een grapje en prikt de ballon stuk.

o
w

\\ 1Å

!

Vul het goede voorzetsel in. Schrijf het hele werkwoord met het voorzetsel op.

I Achmed zwoegt
2 Au, hij kijkt
3 Maar hij stopt niet
4 Hij schaamt zich

/7All'(N-Õ,?/Yl,

een kistje.

I

zijn dikke duim

a

werken.

zijn grap met de ballon
Taal actief . Oefenbladen taal . groep

.(YT1,

I

.

@

Malmberg's-Hertogenbosch

o

