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Dit ga ie leren
|e leert hoe je samenstellingen met een

)

koppelteken schrijft.

25-lange
l

zee-egel

tv-kijker

lZuid-Holland
a

Dit moet ie weten
fe gebruikt een koppelteken in een
samenstelling:
. in een aardrijkskundige naam
(Zuid-Holland)
. voor ofachter een cijfer, losse letter of
symbool þz -jarige, tussen-s, e-teken)
. voor ofachter een afkorting
(tv-programma, kleuren-tv)
. als het eerste woord iets bijzonders zegt
over het tweede woord (oudJeerling)
. om twee klinkers te scheiden die je
anders niet goed kunt lezen (zee-egel)

Het is een aardrijkskundige naam

7 ,,,r./.-Xh'LN.m.L

o

a

Er staat een cijfer, losse letter of symbool in.

a

Er staat een

a

afkorting in

Het eerste woord zegt iets bijzonders over
het tweede woord.

Er staan in de samenstelling twee klinkers
naast elkaar die je anders niet goed kunt lezen.

pz

o

Kijk naar de schuingedruktewoorden.
Met een koppelteken of aan elkaarl
Schrijf het woord op.

r Ons gezin heeft Linda uit Zuid Afrika in huis.
z Het was wel even wennen voor haar in Noord Brabant.
3

Ze is een echt stads mens en woont nu op het platte land

4

ln het begin schreef ze elke dag een huilerige

e

mail

aan haar moeder.

5 Ze was ook geen gezellige mee eter aan tafel.
6 Het enige dat ze lekker vond, was vanille ijs.
7 Mlaar na een maand ging het enigs zins beter.
8 Toen vond Linda een harts vriendin in Koko.
9 Koko is een oud leerlingvan onze school.

o

lo Door een auto ongeluk zit ze in een rol stoel.

n

Ze gaat met een taxi busje naar een andere school.
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biiv. gebruikt voltooid deelwoord andere klank (6-8)

Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van andere-klanlcwerkwoorden.

o

andere klank

hele werkwoord
voltooid deelwoord

bijvoegliik gebruikt

ïoepen

vinden

gefoepen

gevonden

de geroepen kinderen

fluiten
gefloten

de gevonden schat

het gefloten lied

voltooid deelwoord

û

dw
E¡ t Vul het schema
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r(v

in
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o

werkwoord

voltooid deelwoord

verd ri n ken

Het land

ontbreken

De moed heeft me

de

moed

afnemen

De regen is

de

regen

opeten

De koek is

de

koek

nemen

Hij heeft de tijd

de

tijd

uitvinden

Ze heeft een ding

het

ding

vrijlaten

lk heb de vogel

de

vogel

is

,l ¡'e,rl .l,rl,rrn r!

bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoord
o

tn,

het

land

Maak een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van het werkwoord

r aflopen
z opwinden

Ot{n olrrnn'n.

3 schrikken
4 onderbreken
5 uitzenden

De

technici hielden hem niet tegen.

De

presentatrice gaf de man de microfoon.

Zijn

bericht kwam alle huiskamers binnen

6

0[

zaterdag gebeurde er iets raars bij het jeugdjournaal

man in een supermanpak drong de studio in.

Een

verkrijgen

De man gebruikte zijn
boodschap.

zendti,¡d voor een emotionele

7 treffen
8 aßpreken
9 verzinnen

De door een scheiding

vader wilde zijn zoontje zienl

De

dagen metz'n kind gingen steeds niet door,

En de

redenen maakten hem helemaal gek.

ro lijden

lk begreep zijn

r

r

plaatsvinden

verlies.

Maar of de
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