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In de taalrubriek hebben we het deze week over vergelijkingen. Je kent ze wel: zo goed
als.......Daarnaast maak je de eerste oefening van "Kies het juiste woord." Het is een soort
stijloefening. Succes! Dan werken we de komende weken ook met een paar veel voorkomende
afkortingen. De werkwoordspelling laat zien wat je eigenlijk volgend jaar zou moeten weten! Mooi
testmoment. De Husselzinnen zijn de komende drie weken vervangen door husselteksten! Heel
belangrijk voor het begrijpend lezen. Een uitdaging! Tijdens het ontleden gaan we voor de tweede week
het meewerkend voorwerp oefenen. Het canon-pad gaat over Christiaan Huygens. Een
wereldberoemde Nederlandse uitvinder!

Taaloefeningen
Vergelijkingen 1
Kies het juiste woord 1
Trema en verbindingsstreepje
Afkortingen 1
Spreekwoorden en gezegdes 6
CITO taal (Kies taal 8.1)

Woordenschat
cito woordenschat 11

Woorden van de week
woorden van de week 11

Leesoefeningen
Husselteksten 11

Ontleden
Het meewerkend voorwerp

Werken met synoniemen
oefening 2

Werkwoorden
Het
Het
Het
Het
Het
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voltooid deelwoord 1
voltooid deelwoord 2
voltooid deelwoord 3
voltooid deelwoord 4
voltooid deelwoord 5

Week 11

tegenwoordige tijd 34
Werkwoorden in de tt en vt

Canon-pad
Christiaan Huygens
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Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
Laatst gewijzigd
Licentie

Crelis Tuip
14 may 2016 om 20:20
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
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