
Naam:  Datum: 
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Hier oefen ik op:
■■ de woordtekens apostrof, trema en koppelteken gebruiken;
■■ werkwoordsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd schrijven;
■■ woorden schrijven waarbij c uitgesproken wordt als s of k.

Zoeken naar een teken

■■ De woordtekens ontbreken.
■■ Schrijf de zinnen over.
■■ Plaats een apostrof, trema of koppelteken waar het hoort.

1 De mensen wandelen s avonds onder hun paraplu s.

  

  

2 Een voorbeeld van een goede hygiene werd geillustreerd.

  

  

3 Brugge is de hoofdstad van West Vlaanderen.

  

  

4 De mooie melodieen weerklinken in m n hoofd.
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De mensen wandelen ’s avonds onder hun paraplu’s.

Een voorbeeld van een goede hygiëne werd geïllustreerd.

Brugge is de hoofdstad van West-Vlaanderen.

De mooie melodieën weerklinken in m’n hoofd.
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Voldoende herhaald?

■■ Vul in elke zin de gevraagde vorm van het werkwoord in.

arresteren (v.d.) De inbreker werd door de agent .

interviewen (v.d.) De voetballer wordt niet zo graag .

wachten (v.t.) Wij  gisteren tevergeefs op de bus.

snijden (t.t.)  je kleine broer al zelf zijn vlees?

snijden (v.d.) Mama heeft het nog voor hem .

antwoorden (t.t.) Hij  niet op de vraag die ik hem stel.

antwoorden (v.t.) Waarom  jij niet op de vraag die ik stelde?

kopen (v.d.) Mijn oma heeft een elektrische fiets .

bedienen (v.d.) We werden door een vriendelijke ober .

opereren (t.t.) De chirurg  dagelijks een vijftal patiënten.

verhuizen (v.d.) De winkel is naar het winkelcentrum .

Een laatste actie

■■ Schrijf de woorden goed op.
■■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je c, s of k.

?ommi??ari?  ?itroen?ap 

?ilinder  ?ommentaar 

?ollega  ?ir?el 

de?ember  pro?ent 

produ?t  in?e?t 

■■ Kies een woord uit.
■■ Schrijf met dat woord een goede zin.
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gearresteerd

geïnterviewd

wachtten

Snijdt

gesneden

antwoordt

antwoordde

gekocht

bediend

opereert

verhuisd

3

commissaris citroensap

cilinder commentaar

collega cirkel

december procent

product insect

eigen antwoord

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 


