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Taal Groep 7
Set 1

Hans Klooster

Inhoud Kaart

1. Woordvorming
 Achtervoegsels: -ig, -lijk, -heid, -achtig
 • Vorm het goede woord. Kies uit de mogelijkheden. 1 en 2
 • Welk woord is goed geschreven? Schrijf dat woord op. 3 en 4
 Vervoeging van werkwoorden o.t.t.
 • Schrijf de goede vorm van het werkwoord op. 
    Alle zinnen staan in de tegenwoordige tijd. 5 en 6
 Vervoeging van werkwoorden o.v.t
 • Schrijf de goede vorm van het werkwoord op. 
    Alle zinnen staan in de verleden tijd. 7 en 8
 Vervoeging van werkwoorden o.t.t. en o.v.t
 • Schrijf de goede vorm van het werkwoord op. Let op de tijden! 9 en 10

2. Zinsvorming
 Zinnen in de lijdende vorm zetten
 • Verander de zin. Gebruik daarbij de woorden ‘wordt‘ en ‘door‘. 
   Je zet de zin dan in de lijdende vorm. 11 en 12
 Zinnen in de directe rede zetten
 • Maak er een zin van in de directe rede. 
    Schrijf alleen het deel dat letterlijk gezegd wordt op. 13 en 14
 Van twee zinnen één zin maken
 • Maak van deze twee zinnen één zin. Zet het woord waarmee dat kan op de lijn. 15 en 16

3. Functiewoorden
 Voegwoorden
 • Zet het goede woord op de puntjes. 
    Kies uit: toen, terwijl, omdat, want, van, of, voordat.  17 en 18
 Combinatie werkwoord - voorzetsel
 • Welk woord past er op de puntjes in de zin? Schrijf dat woord op
    en zet het werkwoord waar het bij hoort er ook bij.  19 en 20
 Verwijswoorden
 • Waar verwijst het blauwgedrukte woord naar? Schrijf dat woord op.  21 en 22

4. Betekenissen
 Moeilijke woorden
 • Kies het goede woord en schrijf dat op de lijn.  23 t/m 26
 Tegenstellingen
 • Tegenstellingen. Schrijf het woord op dat het tegengestelde is.  27 en 28
 Uitdrukkingen en spreekwoorden
 • Uitdrukkingen. Kies de goede uitdrukking en zet die op de lijn.  29
 • Uitdrukkingen. Zet een kruisje voor de juiste betekenis. 30
 • Kies de juiste betekenis van het spreekwoord of de uitdrukking.
    Zet een kruisje in het vakje ervoor. 31 en 32
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