
  

De Dubbele Punt geeft aan dat er informatie komt. 

Na een dubbele punt komt: 

1. een citaat (een stukje tekst dat letterlijk door iemand gezegd wordt) 

2. een opsomming. 

Voorbeelden:  

1. Ze zei: “Dat heb je goed gedaan!” 

2. Er stond van alles op tafel: kaas, jam, boter en hagelslag. 
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OM TE LEREN          Huiswerk 20-04 

Aanhalingstekens  geven een citaat aan. Het stukje tekst dat letterlijk door iemand 

wordt uitgesproken komt tussen aanhalingstekens te staan.  

Voorbeeld: 

Ze zei: “Dat heb je goed gedaan!” of “Dat heb je goed gedaan”, zei ze. 

De komma  geeft een korte rust in de zin. Je schrijft een komma: 

1. Voor een voegwoord (behalve bij en en of) 

2. Bij een opsomming 

3. Voor of na de naam van iemand die je aanspreekt 

4. Na een citaat 

Voorbeelden: 

1. Loes is vroeg thuis, omdat ze hard gefietst heeft. 

2. Er stond van alles op tafel: kaas, jam, boter en suiker 

3. “Kom je naar huis, Loes?” of “Loes, dat is heel goed.” 

4. “Dat heb je  goed gedaan”, zei ze 

Vorige week hebben we een aantal woordsoorten en zinsdelen herhaald:   

Als het goed is heb je deze woordsoorten en zinsdelen weer goed in je hoofd zitten. 

Vandaag oefenen we weer om deze woordsoorten en zinsdelen te herkennen in de 

zinnen op de achterkant, maar herhalen we ook nog een keer wat je geleerd hebt over 

de leestekens. Zorg dat je ook deze regels/afspraken kent! 



Onderstreep in onderstaande zinnen het meewerkend voorwerp en omcirkel 

de persoonlijke  voornaamwoorden  

Ik vroeg mijn moeder wat we gingen eten. 

Hij had voor zijn broertje een mooie hut gemaakt. 

Wil je mij dat boek aangeven? 

Martijn vroeg de juf om hem te helpen. 

Zara gaf de kinderen een stuk taart. 

Ga naar www.spellingoefenen.nl. Je logt in met het wachtwoord G7mgr! Kies je 

eigen naam en maak de 2 taken die klaar staan voor 20 april (spellingwoorden 

en werkwoorden).  Uiteraard doe je het zo goed mogelijk! Bekijk je eventuele 

fouten. 

Zet de leestekens in onderstaande tekst. Kleur de letters die met een 

hoofdletter moeten, onderstreep de zelfstandig naamwoorden en omcirkel de 

voorzetsels 

Onderstreep in de onderstaande zinnen het werkwoordelijk gezegde. Kleur het 

lijdend voorwerp  en omcirkel het bezittelijk voornaamwoord 

Zijn oma had een trui voor hem gebreid. 

Ik heb voor mijn verjaardag een nieuwe fiets gevraagd. 

Heb jij dat bord op de grond laten vallen? 

We hebben samen nog wat voorbeeldvragen geoefend. 

Dit weekend wordt er bij mijn sportclub een leuke paasactie georganiseerd. 

Onze school heeft een mooi bedrag opgehaald door het doen van klusjes. 

OM TE MAKEN                                                                                                   Huiswerk 20-04  

een jongen is op de kermis en gaat naar een kraam waar een man tegen de 

jongen zegt  als ik jouw gewicht opschrijf dan moet jij mij vijftig euro geven maar 

als het niet lukt krijg jij van mij vijftig euro  de jongen kijkt om zich heen maar 

ziet nergens een weegschaal staan en gaat akkoord met de man de man doet 

precies wat hij zei en schrijft op  jouw gewicht dat wordt dan vijftig euro zegt de 

man tegen de jongen 

http://www.spellingoefenen.nl/

