
De aankondiging

• geeft aan hoe de zin moet worden uitgesproken;
• hangt af van welk gevoel het personage op dat moment heeft;
• maakt het verhaal levendiger.

Voorbeelden:
‘Hier ga je dan, Romeo’, fluisterde hij zenuwachtig.
Een stem riep: ‘Onze kat zit binnen, vervelende vent!’

Aankondigingen herkennen

■ Lees de zinnen.
■ Markeer de aankondigingen.

1

T4 Rem 22: aankondigingen gebruiken

Elke morgen zette de koningin haar gsm aan en vroeg: 
‘Mobieltje, mobieltje in mijn hand. 
Wie heeft de mooiste selfies van het land?’
‘Oh nee, daar gaat ze weer’, zuchtte Sneeuwwitje.
Elke dag antwoordde de gsm: ‘Natuurlijk heeft u de mooiste, 
mijn koningin.’
Maar niet die ochtend.
De gsm twijfelde even en antwoordde: ‘Dat zal Sneeuwwitje zijn.’
De koningin raasde: ‘Die meid gaat eraan, net als haar vader!’
‘Breng mij Sneeuwwitje! Nu!’, gilde de koningin dramatisch.
De gemene koningin blafte tegen Sneeuwwitje: ‘
Hoe durf je mooier te zijn dan ik?’

Elke morgen zette de koningin haar gsm aan en vroeg: 

‘Oh nee, daar gaat ze weer’, zuchtte Sneeuwwitje.
Elke dag antwoordde de gsm: ‘Natuurlijk heeft u de mooiste, 

De gsm twijfelde even en antwoordde: ‘Dat zal Sneeuwwitje zijn.’
De koningin raasde: ‘Die meid gaat eraan, net als haar vader!’
‘Breng mij Sneeuwwitje! Nu!’, gilde de koningin dramatisch.
De gemene koningin blafte tegen Sneeuwwitje: ‘
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Aankondigingen met gevoel

■ Kies de juiste aankondiging.
■ Vervolledig het verhaal.

 Stan buldert het uit zegt juf Sarah streng opeens vraagt de juf aan Lander
 antwoordt Lander stilletjes zegt juf Sarah vriendelijk fl uistert Ama

‘Goeiemorgen iedereen, zoek maar een plaatsje uit’, .

‘Hey, Lander’, .

‘Dag, Ama’, .

: ‘Mag ik je vragen je pet af te zetten?’

Vol aarzeling en met veel schroom zet Lander de pet af.

: ‘Hahaha! Ik kom niet meer bij! Je haren! Babyroze!’

‘Genoeg, Stan. Het is onnodig om Lander belachelijk te maken’, 

.

Aankondigingen schrijven

■ Lees de zinnen.
■ Welk gevoel heeft het personage?
■ Vervolledig de aankondigingen. 

‘Zwijg!’, 

‘We moeten heel stilletjes zijn’, 

‘Ha, ha, ha!’, 

2

3

zegt juf Sarah vriendelijk

fluistert Ama

antwoordt Lander stilletjes

Opeens vraagt de juf aan Lander

Stan buldert het uit

zegt juf Sarah streng

roept de meester.

fluistert de gids.

lachten de kinderen.

eigen antwoord, bv.
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De aanhaling (‘)

• wordt gebruikt om aan te duiden wat iemand zegt;
• begint altijd met een hoofdletter.

beginaanhaling eindaanhaling

•  Er staat altijd een komma na de 
aanhaling.

•  Het vraagteken of het uitroepteken 
komt binnen de aanhaling.

• De punt wordt niet geschreven.

•  Je plaatst een dubbelepunt voor de 
eindaanhaling.

•  Het leesteken komt binnen de 
aanhalingstekens te staan.

Voorbeelden:
‘Ik vertrek vandaag op reis’, zegt Ali.
‘Kijk uit!’, roept de meester.
‘Waar ga je heen?’, vraagt Joke.

Voorbeelden:
Ali zegt: ‘Ik vertrek vandaag op reis.’
De meester roept: ‘Kijk uit!’
Joke vraagt: ‘Waar ga je heen?’

Aankondigingen met gevoel

■ Bouw de tekstballonnen om tot een zin die in een verhaal past.
■ Voeg zelf een passende, levendige aankondiging toe.
■ Gebruik beginaanhaling.
■ Denk goed na over hoofdletters en leestekens. 

1 NIET VERDER 
VERTELLEN!

1

T4 Rem 23: een gesproken tekst schrijven 
met aanhalingen

bv. ‘Niet verder vertellen!’, fluistert ze in haar oor.

meerdere antwoorden mogelijk
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

2

Aankondigingen herschrijven

■ Herschrijf je zinnen uit oefening 1.
■ Gebruik nu eindaanhaling. 

Zin 1:  

Zin 2:  

Zin 3:  

2 Leef, alsof het je 
laatste dag is … 

Ik wil buiten spelen!
3

2

bv. ‘Leef, alsof het je laatste dag is …’, 

zingt het meisje.

bv. ‘Ik wil buiten spelen!’, mompelt het meisje.

Ze fluistert in haar oor: ‘Niet verder vertellen!’

Het meisje zingt: ‘Leef, alsof het je laatste dag is …’

Het meisje mompelt: ‘Ik wil buiten spelen!’

meerdere antwoorden mogelijk, bv.
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De aanhaling (‘)

• wordt gebruikt om aan te duiden wat iemand zegt;
• begint altijd met een hoofdletter.

beginaanhaling eindaanhaling 

•  Er staat altijd een komma na de 
aanhaling.

•  Het vraagteken of het uitroepteken 
komt binnen de aanhaling.

• De punt wordt niet geschreven.

•  Je plaatst een dubbelepunt voor de 
eindaanhaling.

•  Het leesteken komt binnen de 
aanhalingstekens te staan.

Voorbeelden:
‘Ik vertrek vandaag op reis’, zegt Ali.
‘Kijk uit!’, roept de meester.
‘Waar ga je heen?’, vraagt Joke.

Voorbeelden:
Ali zegt: ‘Ik vertrek vandaag op reis.’
De meester roept: ‘Kijk uit!’
Joke vraagt: ‘Waar ga je heen?’

Een dialoog vervolledigen

■■ Noteer de ontbrekende leestekens in de dialoog tussen de muis en de olifant.

D e  m u i s  v r a a g t  e n t h o u s i a s t  W i l  j e  s a m e n  m e t  m i j  s p r i n g e n

D a t  l i j k t  m e  n i e t  z o  s l i m  a n t w o o r d t  d e  o l i f a n t

D e  m u i s  s m e e k t  A l s j e b l i e f t ,  i k  w i l  h e t  z o  g r a a g

O k é ,  é é n ,  t w e e ,  d r i e  r o e p t  d e  o l i f a n t

Z e  s p r i n g e n  h e t  w a t e r  i n

D e  m u i s  z u c h t  M i s s c h i e n  w a s  h e t  t o c h  n i e t  z o ’ n  g o e d  i d e e

1

T4 Rem 24: een dialoog schrijven

: ‘ ?‘

‘ ‘, .

: ‘ ./!’

‘ !’, .

.

: ‘ .’
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Een dialoog schrijven

■ Maak van de onderstreepte zinnen een dialoog.
■ Schrijf hoofdletters en leestekens waar het hoort.

Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan dat ze jammer genoeg niet met hem kan trouwen 

als  ze groot is. Jan vraagt beteuterd waarom dat niet kan. Liesje legt dan uit dat in haar familie 

ze alleen onder elkaar trouwen. Ze somt op: ‘Mama trouwde met papa, oma met opa en tante 

Maria met oom Luc.’

Ze somt op: ‘Mama trouwde met papa, oma met opa en tante Maria met oom Luc.’

2

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan: ‘Jammer genoeg kan ik als ik later groot 

ben niet met je trouwen.’

‘En waarom niet?’, vraagt Jan beteuterd.

Liesje antwoordt: ‘Ze trouwen bij ons in de familie alleen onder elkaar.’
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Het signaalwoord

• verbindt zinsdelen, zinnen of alinea´s met elkaar;
• kan verschillende verbanden aangeven:

oorzaak of gevolg:  omdat, doordat, want, vanwege, door, 
daardoor …

  Voorbeeld: Mijn band is plat doordat ik over 
een stuk glas reed.

doel of middel: met, om, voor, daarom, daarmee, daarvoor …
  Voorbeeld: Om een fietsband op te pompen, 

gebruiken we een pomp.

Waarom en waarmee

■ Lees het verband.
■ Kruis aan wat past.

Ik legde een ijsblokje in mijn hand, waardoor …  er niets gebeurde.
 mijn hand warm werd.
 het ijsblokje smolt.

Ik verbrandde mijn hand doordat …  ik mijn hand op het kookvuur legde.
 ik mijn les niet leerde.
 ik te snel op een trap liep.

Ik hang de fotolijst op en daarvoor gebruik ik …  een strijkijzer.
 plakband.
 een hamer en een nagel.

Ik gebruik een paraplu om …  me te beschermen.
 droog te blijven.
 nat te worden. 

1

T4 Rem 25: signaalwoorden gebruiken

×

×

×

×
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Zinnen verbinden met signaalwoorden

■ Verbind wat bij elkaar hoort.
■ Maak er één zin van.
■ Onderstreep het signaalwoord dat je gebruikt.

Ik repareer het gat in mijn trui.Ik repareer het gat in mijn trui.Ik repareer het gat in mijn trui. Onze tuin ligt vol bladeren.Onze tuin ligt vol bladeren.Onze tuin ligt vol bladeren.

Het stormde vannacht.Het stormde vannacht.Het stormde vannacht. Ik gebruik naald en draad.Ik gebruik naald en draad.Ik gebruik naald en draad.

oorzaak – gevolg

doel – middel

2

Onze tuin ligt vol bladeren, omdat het vannacht stormde. 

Ik repareer het gat in mijn trui en daarvoor gebruik ik naald en draad. 

meerdere antwoorden mogelijk
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Het signaalwoord

• verbindt zinsdelen, zinnen of alinea´s met elkaar;
• kan verschillende verbanden aangeven:

oorzaak of gevolg:  omdat, doordat, want, vanwege, door, 
daardoor …

  Voorbeeld: Mijn band is plat doordat ik over 
een stuk glas reed.

doel of middel: met, om, voor, daarom, daarmee, daarvoor …
  Voorbeeld: Om een fietsband op te pompen, 

gebruiken we een pomp.

Verbanden zoeken 

■ Lees de zin.
■ Verbind met het juiste verband.

Ik krijg elke week zakgeld 
zodat ik met geld leer omgaan.

oorzaak – gevolg

doel – middel

Ik mag niet op de computer 
spelen omdat mijn huiswerk 

niet klaar is.

Ik heb een goed rapport 
want ik heb hard gewerkt.

Om ervoor te zorgen dat al mijn 
klasgenoten kunnen komen, geef 

ik mijn feest op een zaterdag.

Ik ga snel terug naar de klas, 
want ik ben mijn drinkfles 

vergeten.

1

T4 Rem 26: verbanden weergeven
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Zinnen verbinden

■ Kijk naar de foto’s.
■ Verbind de foto’s die bij elkaar horen.
■ Waarom horen ze bij elkaar? Noteer voor elk duo een zin waarin je hun onderlinge 

verband verwerkt.
■ Gebruik signaalwoorden.

oorzaak – gevolg

doel – middel

2

Het meisje wordt aangereden omdat ze zonder te kijken de straat op loopt.

Door de vele muggen sta ik vol muggenbeten.

Ik maak de ramen proper en daarvoor gebruik ik een spons, een trekker en een zeemvel.

Ik maak een verjaardagskroon voor mijn kleine broer en daarvoor gebruik ik schaar

en papier.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.
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Het signaalwoord

• verbindt zinsdelen, zinnen of alinea´s met elkaar;
• kan verschillende verbanden aangeven:

oorzaak of gevolg:  omdat, doordat, want, vanwege, door, 
daardoor …

  Voorbeeld: Mijn band is plat doordat ik over 
een stuk glas reed.

doel of middel: met, om, voor, daarom, daarmee, daarvoor …
  Voorbeeld: Om een fietsband op te pompen, 

gebruiken we een pomp.

Signaalwoorden gebruiken

■ Lees de zinnen.
■ Nummer ze in chronologische volgorde.
■ Let op de signaalwoorden.

Toets daarna de plaatsnaam in waar je naartoe wilt.

Zet eerst het apparaat aan.

Goede reis!

Druk ten slotte op ‘start navigatie’.

 Ga vervolgens naar het menu ‘locaties’.

1

T4 Rem 27: verbanden weergeven

3

1

5

4

2
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Verbanden zoeken

■ Lees de zinnen.
■ Vul de ontbrekende signaalwoorden in.
■ Kies signaalwoorden uit het kader.

eerst – na – dan – daarna – later – voordat – nadat – nadien – ten slotte

1   moeten de aardappelen koken,  kun 

je ze in schijfjes snijden.

2   ik de groenten schoongemaakt heb, moet ik ze in stukjes snijden. 

mogen ze in de saus.

3  het sporten ga ik nog een half uur in de sauna.

4  Ik moet straks  naar de kapper,  moet 

ik ook nog een boodschap doen.  kom ik nog bij je langs.

Zinnen verbinden

■ In welke volgorde maak jij je ’s ochtends klaar?
■ Schrijf zinnen met signaalwoorden om de chronologische volgorde duidelijk te maken.
■ Onderstreep de signaalwoorden.
■ Gebruik zinnen uit het kader.

 Ik was me.  Ik ontbijt.  Ik poets mijn tanden.  Ik kam mijn haren. 
 Ik kleed me aan.  Ik ga naar school.  Ik stop mijn brooddoos weg. 

2

3

Eerst daarna

Nadat

Nadien

Na

eerst dan

Later

Ik was me eerst, dan kam ik mijn haren en nadien ontbijt ik.

Vervolgens poets ik mijn tanden en ten slotte ga ik naar school.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

meerdere antwoorden mogelijk
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