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Het onderwerp aanduiden (vraag 1a, 2a)
Zinnen rubriceren die zeggen wat het onderwerp doet of wat ermee
gebeurt OF wat of hoe het onderwerp is of wordt (vraag 1b)
Werkwoorden en woorden aanduiden die zeggen wat of hoe het
onderwerp is of wordt OF werkwoorden aanduiden die vertellen wat
het onderwerp doet of wat ermee gebeurt (vraag 2b)
De persoonsvorm aanduiden (vraag 2c)
Lees eerst deze tekst. Onderzoek daarna de zinnen.
Kat en muis
Katten en muizen zijn geen vrienden van
elkaar. Dat wist je misschien al! Je ziet dat
heel vaak in de tekenfilms van Tom en Jerry.
Vlaanderen kent ongeveer 20 soorten
muizen. Waar leven die? Met hoeveel zijn
ze? De vereniging Natuurpunt onderzoekt
het. Dat onderzoek is niet eenvoudig.
Daarom vraagt Natuurpunt de hulp van
katten. Met welke muizen komen zij naar
huis? De baasjes van de katten kunnen
dat melden via internet. De vraag van Natuurpunt is niet vreemd. De besnorde
viervoeters zijn echt muisonvriendelijk. Katten doden elk jaar ongeveer tien
miljoen muizen in ons land. Meer info vind je op www.watvangtdekat.be.
Naar: Wablieft.be

a Omcirkel in elke zin het onderwerp en plaats de pv. tussen schuine strepen.
1 Je ziet dat heel vaak in de tekenfilms van Tom en Jerry.

2 Vlaanderen kent ongeveer 20 soorten muizen.

3 Daarom vraagt Natuurpunt de hulp van katten.

4 De besnorde viervoeters zijn echt muisonvriendelijk.

b Schrijf het nummer van de zinnen van oefening a in de juiste kolom.
zinnen die zeggen wat het
onderwerp doet of wat ermee
gebeurt
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Lees eerst deze tekst. Onderzoek dan de zinnen.
Opnieuw broers
Twee Amerikaanse jongens uit Missouri werden beste vrienden. Dakotah was
13 jaar en Isaac 12 jaar. Hun vrienden vonden dat ze op elkaar leken. Dakotah
vertelde Isaac over een broertje. Een vrouw heeft zijn broer geadopteerd. Het
broertje was toen enkele dagen oud. “De vrouw heette Dawn”, wist Dakotah.
Isaac schrok. Dat was de naam van zijn moeder. Hij vroeg uitleg aan zijn
moeder. Die vertelde dat ze hem adopteerde. Isaac huilde van geluk. “Ik wou
altijd al een broer.” Dakotah en Isaac zijn nu onafscheidelijk.
Naar: Wablieft.be

a Omcirkel het onderwerp.
Twee Amerikaanse jongens uit Missouri werden beste vrienden.
Dakotah vertelde hem over een broertje.
b Kleur het werkwoord en de woorden die zeggen wat of hoe het onderwerp is of
wordt geel OF kleur de werkwoorden die vertellen wat het onderwerp doet of wat
ermee gebeurt groen.
Een vrouw heeft zijn broer geadopteerd.
Dakotah en Isaac zijn nu onafscheidelijk.
Hij vroeg uitleg aan zijn moeder.
c Zet de persoonsvorm tussen schuine strepen.
Isaac huilde van geluk.
Ik wilde altijd al een broer.
Het broertje was toen enkele dagen oud.
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Verwijswoorden verbinden met het corresponderend antecedent
(vraag 1h)

Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord is een woord dat verwijst naar iets dat (of iemand
die) al eerder vernoemd werd. Verwijswoorden zorgen ervoor dat we
niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen.
Op een ochtend zag een reiger paling zwemmen in de Swalm.
Nee, dacht hij. Dat is mijn smaak niet.
Ik wil het neusje van de zalm.

8

Lees deze tekst. Waarnaar verwijzen de onderstreepte woorden? Noteer onderaan.
Kus mijn … voeten!
Kusgewoontes veranderen. Gelukkig zijn ze
niet meer allemaal zoals vroeger. Vroeger
gaven mensen elkaar een hand om iemand
te begroeten. Nu kussen we veel vaker als
we een bekende tegenkomen. Zie je nog
wel eens iemand een handkus geven?
Dat is helemaal uit de tijd! Maar in de late
middeleeuwen was dat de manier om te laten
zien dat je iemand aanbad. En wees maar blij dat het niet meer gebruikelijk is
om iemands voeten te kussen … Je zag wel eens een voetballer die scoorde.
Misschien kuste hij daarna zijn shirt. Of een wielrenner die het deed. Er was
vorige eeuw een paus die de grond kuste. Hij deed dat telkens wanneer hij
aankwam in een land.

ze:
Dat:
hij:
het:
dat:
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