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Weet je dat je het zelf niet 
goed doet? Je vergeet de 

hoofdletter!
Vergeet ook niet achter elke zin een punt, een uitroepteken of een vraagteken te zetten.

Wat hoort erbij? Trek lijnen.
Een zin met een uitroep of waarschuwing  • •  vraagteken
Een zin met een vraag  • •  punt
Alle andere zinnen  • •  uitroepteken

Zet achter elke zin een punt, een uitroepteken of een vraagteken.
a. Wat stom 
b. Maak jij dan nooit eens een fout 
c. Ik vergis me niet zo heel vaak
d. Fiets je een stukje met me mee 
e. Ben je nou helemaal betoeterd 
f. Ik heb hier geen zin in

Lees de zin hiernaast en maak dan de vragen.

In deze zin staat een dubbele punt, omdat .

Tussen de woorden van een opsomming staan wel / geen komma’s.     

Welke twee zinnen zijn fout? Kruis aan.

Hoofdletters gebruik je:
Q aan het begin van een zin: Ik zit in de klas.
Q voor namen van mensen: John Lamers, Esther Jansen
Q voor aardrijkskundige namen: Frankrijk, Utrecht, Rijn, Noordpool, Alpen
Q bij de maanden: Januari, Februari, Maart
Q bij namen van straten: Margrietstraat, Parkweg, Lagunesingel, Julianaplein
Q bij namen van planten: Margriet, Tulp, Roos
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Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen en leestekens in zinnen.

naam:
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Er zijn verschillende soorten zinnen. Achter vraagzinnen komt een 
vraagteken. Achter korte zinnen met een waarschuwing komt vaak een 
uitroepteken. Achter alle andere zinnen komt een punt.

Alle zinnen beginnen met een hoofdletter.  
Namen schrijf je ook met een hoofdletter.

          
          

          
          
          

          

          

Deze sporten vind ik leuk: hockey, voetbal, judo en schaatsen.
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Schrijf de antwoorden op. Denk daarbij om de hoofdletters.

Mijn woonplaats is: 

Ik woon in deze straat: 

Ik woon in de provincie: 

Een rivier die door onze provincie stroomt is: 

Ik ben jarig op: 

In het krantenartikel zijn alle hoofdletters weggelaten.
Schrijf alle woorden op waarin een hoofdletter had moeten staan.

Bedenk zelf zinnen.

Schrijf twee zinnen op waarachter je een uitroepteken kunt zetten.

Bedenk twee zinnen waarachter je een vraagteken moet zetten.

Maak de zinnen af.  Zet de hoofdletters op de goede plaats.
Gebruik ook de goede leestekens.

nkele grote pretparken in ederland zijn:

n een pretpark zie je vaak de volgende attracties:

at is jouw favoriete pretpark?

at vond je daar zo leuk?
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hoogste legotoren
spanje mag dan bekend staan om de vele topvoetballers 
die er vandaan komen, de spanjaarden zijn ook ergens 
anders steengoed in. in madrid is dit weekend de hoogste 
legotoren ooit gebouwd. 
door kim de vries
de toren is ruim 31 meter hoog. er zijn wel vijfhonderddui-
zend steentjes voor gebruikt! die duizenden steentjes zijn 
niet in willekeurige volgorde neergelegd. op de toren zie je 
bijvoorbeeld de naam van het land staan en de spaanse vlag.

hulp van beroemde voetballer
opvallend genoeg werd aan het eind toch nog de hulp in-
geroepen van een voetballer: david villa mocht de laatste 
steen leggen. vorig jaar stond de hoogste legotoren nog in 
nederland.

          

          

          

          

          

          

          


