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Inhoud Kaart

1. Woordvorming
 Vervoeging van werkwoorden o.t.t. 
 • Zet de zin in de tegenwoordige tijd. Schrijf alleen het werkwoord op. 1 en 2
 Vervoeging van werkwoorden o.v.t.
 • Zet de zin in de verleden tijd. Schrijf alleen het werkwoord op. 3 en 4
 Bijvoeglijke naamwoorden
 • Zet het blauwgekleurde woord in de goede vorm. Schrijf dat woord op. 5 en 6

2. Zinsvorming
 Correcte zinnen maken door zinsdelen te verplaatsen
 • Maak van deze zin een goede zin. 7 en 8
 Correcte vraagzinnen maken met losse woorden
 • Maak een goede vraagzin met deze woorden. 9 en 10

3. Functiewoorden
 Persoonlijke voornaamwoorden
 • Welk woord past er op de puntjes? Schrijf dat woord op.  11 en 12
 Combinatie werkwoord - voorzetsel
 • Welk woord hoort op de puntjes te staan? 
    Schrijf dat woord en het werkwoord waar het bij hoort op. 13 en 14
 Voorzetsels
 • Welk woord hoort er op de puntjes te staan? Schrijf dat woord op. 15 en 16
 Voegwoorden
 • Maak van twee zinnen één zin. 
    Gebruik hierbij de woorden: omdat, zodat en maar. 17
 • Haal de voegwoorden uit de zinnen en schrijf ze op.  18
 Lidwoorden
 • Is het een ‘de‘ of een ‘het‘ woord? Schrijf het goede woord op.  19

4. Betekenissen
 Homoniemen
 • In beide zinnen past op de puntjes eenzelfde woord, maar de betekenis verschilt.
    Schrijf dat woord op. 20 en 21
 Synoniemen
 • Welk van de drie woorden betekent hetzelfde? Schrijf dat woord op. 22 t/m 24
 Uitdrukkingen
 • Welk van de drie woorden betekent hetzelfde? Schrijf dat woord op. 25
 Dierengeluiden
 • Welke geluiden maken dieren? Schrijf het goede antwoord op.   26

5. Conventies 
 Interpunctie
 • Zet de komma op de goede plaats in de zin. 
    Schrijf het goede getal op. 27 en 28
 Alfabetiseren
 • Zet de woorden in alfabetische volgorde. 29 en 30
 Lettergrepen
 • Welke woorden hebben twee lettergrepen? 
    Schrijf die woorden op.  31 en 32




