
T9 Rem 54: afkortingen onderzoeken 

Soorten afkortingen

• Echte afkortingen: je schrijft na elk afgekort woord een punt.

Je kort één woord af. Je kort meerdere woorden af.

bijvoorbeeld p bijv. of bv.
enzovoort p enz.

dit wil zeggen p d.w.z.
met andere woorden p m.a.w.

Let op!
alstublieft = als het u belieft p a.u.b.

• Symbolen: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
euro p EUR  gram p g  liter p l  noorden p N  zuidwesten p ZW

• Letterwoorden: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
pc, wc …

Duo’s vormen

■   Kleur de afkorting en de bijbehorende betekenis in dezelfde kleur.

Netjes op z’n plaats

■ Schrijf de afkortingen uit oefening 1 in de eerste kolom.
■ Zet een kruisje bij de juiste soort afkorting.

afkorting echte afkorting symbool letterwoord

1

alg.

deciliter

dl

pc
personal computer

laatstleden

oosten

i.p.v.
O

eerstkomende

ll.
in plaats van

g

e.k. gram

algemeen

2

dl ×

pc ×

i.p.v. ×

ll. ×

deciliter

dl

oosten

O

gram

g

laatstleden

ll.
in plaats van

i.p.v.

personal computer
pc

algemeen

alg.
e.k.

eerstkomende
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

De betekenis van afkortingen

■ Lees de reclametekst.
■ Markeer alle afkortingen.
■  Schrijf de afkortingen in het schema en schrijf de betekenis erbij.

Je mag een woordenboek gebruiken.

© 2019 Smiley Toilet Fun, een uitgave van Baeckens Books voor Smiley World Ltd.

afkorting betekenis

3

© 2019 Smiley Toilet Fun, een uitgave van Baeckens Books voor Smiley World Ltd.

     Beleef d(r)olle pret op het

  toilet dankzij dit lollige 

boek met o.a. moppen, 

weetjes en spelletjes. 

Vanaf ca. 9 jaar.

Aantal blz.: 192

Uitgeverij: Smiley

Auteur: Catalina Steenkoop

Afmetingen: 150 x 210 mm

Prijs: 13,33 EUR

SMILEY
TOILET-FUN

O ×

g ×

e.k. ×

alg. ×

o.a. onder andere

ca. circa

blz. bladzijde

mm millimeter

EUR euro

boek met o.a. moppen, 

Vanaf ca. 9 jaar.

Aantal blz.: 192

Afmetingen: 150 x 210 mm

Prijs: 13,33 EUR
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Soorten afkortingen

• Echte afkortingen: je schrijft na elk afgekort woord een punt.

Je kort één woord af. Je kort meerdere woorden af.

bijvoorbeeld p bijv. of bv.
enzovoort p enz.

dit wil zeggen p d.w.z.
met andere woorden p m.a.w.

Let op!
alstublieft = als het u belieft p a.u.b.

• Symbolen: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
euro p EUR  gram p g  liter p l  noorden p N  zuidwesten p ZW

• Letterwoorden: je schrijft geen punten.
Voorbeelden:
pc, wc …

Afkortingen herkennen

■■ Verbind elke betekenis met de juiste afkorting.
■■ Verbind dan elke afkorting met de juiste soort afkorting.

personal computer  i.v.m.  echte afkorting

westen  tel.  

bijvoorbeeld  max.

in verband met  W  symbool

maximum  pc  

telefoon  bv.

save our souls (HELP!)  kg  letterwoord

kilogram  SOS  

1

T9 Rem 55: afkortingen schrijven
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Afkortingen maken

■ Onderstreep in de zinnen de woorden of woordgroepen waarvoor ook een afkorting bestaat.
■ Noteer de juiste afkorting eronder.
■ Kies woorden uit het kader.

mevr. – cm – vip – tel.nr. – kg – pc – alg. – sms – rvt – m

Ik ben 1 meter en 45 centimeter groot en ik weeg 42 kilogram.

Mijn oma woont in een rust- en verzorgingstehuis.

Ik kreeg zopas een bericht op mijn mobieltje dat ik als belangrijk persoon te gast ben op de receptie.

Je kunt mijn vader bereiken op het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis.

Mevrouw Serneels zit voor haar werk de hele dag achter een computer.

Afkortingen zoeken

■ Schrijf de afkorting.
Je mag een (online) woordenboek gebruiken.

onder leiding van 

met uitzondering van 

exclusief 

van links naar rechts 

door middel van 

zo spoedig mogelijk 

eerstkomende 

laatstleden 

2

3

m      cm             kg

rvt

sms              vip

alg.    tel.nr.

  Mevr.                          pc

o.l.v.

m.u.v.

excl.

v.l.n.r.

d.m.v.

z.s.m.

e.k.

ll.
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Het communicatieschema

ZENDER

SCHRIJVER         SPREKER

BOODSCHAP

Wat? Waarover?

ONTVANGER

LUISTERAAR         LEZER

Wie? Aan wie?

Waarmee?
Bedoeling? 

Hoe?
Bedoeling? 

Hoe?

De termen uit het communicatieschema

■ Verbind de woorden met de juiste omschrijving.

de boodschap de persoon die de boodschap krijgt

de zender  wat je gebruikt om te kunnen communiceren

het effect  wat je met je boodschap wilt bereiken

de ontvanger  de persoon die de boodschap verstuurt

de bedoeling  wat je wilt delen met een andere persoon

de weg / de middelen  de reactie die de ontvanger geeft op de boodschap

Zenders en ontvangers

■ Lees de berichten.
■ Markeer de zenders met blauw.
■ Markeer de ontvangers met groen.

Waar? Wanneer?

Effect? Reactie?

1

2

T9 Rem 56: het communicatieschema

Lieve Ferre, eet smakelijk!Kusje, mama

Mam,

Het was heel lekker! 

Dank je!!!!

Je lieverdje Ferre

mama

Ferre, 
Ferre

Mam,Mam,Mam
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Het communicatieschema toepassen

■ Lees de boodschap.
■ Vul het schema aan.

de zender(s)

de ontvanger(s)

de boodschap

de weg / de middelen

het effect

de bedoeling informeren – instructie geven – aanzetten tot actie – beschrijving

de opmaak / de structuur

betrouwbaar? ja – nee

3

Bibliotheek Leesgaarne
Boekenweg 13
3456 Leesgaarne
022 59 63 75
bib@leesgaarne.be

Openingsuren
ma – vrij: 14 u. tot 20 u.
za: 9 u. tot 13 u.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

mensen van bibliotheek Leesgaarne

mensen die graag lezen

openingsuren en contactgegevens van de bibliotheek

schrift, reclamebord

mensen bezoeken al dan niet de bibliotheek

kort en duidelijk, overzichtelijk
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Bedoeling en effect van een tekst

Als je een tekst gaat schrijven, doe je dat vaak met een bedoeling:
• amuseren p de lezer vermaken
• informeren p de lezer iets vertellen
• overtuigen p proberen de lezer je mening te laten overnemen
• activeren p de lezer aanzetten tot actie, proberen de lezer wel of niet iets te laten doen
Als je weet met welke bedoeling je een tekst gaat schrijven, kies je een passend teksttype om 
het gewenste effect te bereiken.
Je maakt het effect zo sterk mogelijk, door bv. een duidelijke instructie of beschrijving te 
geven.

Instructies zoeken

■ Markeer de instructies in deze tekst.

Tips om de spreekbeurt goed te laten verlopen

1 Kijk in de klas.

  Wanneer je tijdens het begin van je spreekbeurt naar je vrienden kijkt, dan word je rustig. 

Je houdt een spreekbeurt voor de hele klas. Kijk dus naar al je klasgenoten.

2 Oefen voor je broer, zus, buurjongen, opa, oma …

  Een spreekbeurt duurt ongeveer tien minuten. Een goede voorbereiding is het halve werk.

3 Neem dingen mee om te laten zien of om te doen in de klas.

  Geef de spullen pas op het einde rond. Doe je dat tijdens je spreekbeurt, dan letten de leerlingen 

niet op jou, maar op de spullen. Hang je prenten op het bord? Zorg ervoor dat ze duidelijk 

zijn. Iedereen moet je materiaal kunnen zien. Heel kleine plaatjes hebben dus geen zin.

4 Trek je favoriete kleding aan.

5 Geloof in jezelf!

  Je kunt meer dan je denkt! Als je je best hebt gedaan, dan hoef je nergens bang voor te zijn!

1

T9 Rem 57: de bedoeling en het effect van 
een tekst

 Kijk in de klas.

zijn. Iedereen moet je materiaal kunnen zien. Heel kleine plaatjes hebben dus geen zin.

 Trek je favoriete kleding aan.

 Geloof in jezelf!

niet op jou, maar op de spullen. Hang je prenten op het bord? Zorg ervoor dat ze duidelijk 

Je houdt een spreekbeurt voor de hele klas. Kijk dus naar al je klasgenoten.

 Oefen voor je broer, zus, buurjongen, opa, oma …

  Geef de spullen pas op het einde rond. Doe je dat tijdens je spreekbeurt, dan letten de leerlingen 

 Neem dingen mee om te laten zien of om te doen in de klas.

115© De Taalkanjers 5, Plantyn Remediëring toetsen – Thema 9



Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Het gewenste effect bereiken

■ Schrijf een sms die voldoet aan de eigenschappen in de tabel.
■ Vul zelf een mogelijk effect in.
■ De boodschap moet aanzetten tot een actie.

ontvanger oma

boodschap Je hebt een platte band.

bedoeling informerend – activerend

weg/middelen sms, gsm, 4G of wifi, vingers om te typen

effect

opmaak/structuur aanspreking, probleem schetsen, vraag formuleren, slotgroet

betrouwbaar? ja

2

Dag moeke, 

Ik ben met de fiets op weg naar school, maar ik 

heb platte band. Kun je mij komen halen a.u.b.? 

Ik sta vlak voor de bibliotheek. Laat je snel iets 

weten?

Dank je wel!!!!

Billie

eigen antwoord, bv.

Oma stuurt een sms terug en komt je halen.
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