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Hoe vind je het onderwerp?
Q  Door naar het werkwoord te kijken. 
Q  Door de vraag te stellen ‘Wie doet het?’
Q  Door naar het belangrijkste woord te kijken.

Kleur het onderwerp groen.

Een mensenhaai is de grootste roofvis.
Zijn lengte is wel negen meter lang.
Zo’n 25000 kilo weegt dit enorme beest.
Een mensenhaai is een goede jager.
Hij eet het liefst tonijn, makreel en zwaardvis.
Maar een zeeleeuw is ook niet veilig voor hem.
Tanden zijn voor haaien heel belangrijk.
Achter de eerste rij tanden staat een tweede rij.
Soms breekt een tand.
Tijdens zijn leven verslijt een haai wel duizend tanden.
Uit de tweede rij schuift dan een tand naar voren.

Maak het onderwerp steeds langer.

Voorbeeld:
De baas ontslaat de arbeider.
De baas van de fabriek ontslaat de arbeider.
De strenge baas van de fabriek ontslaat de arbeider.

De leraar prijst de kinderen uit zijn klas.
Bijvoorbeeld:
De leraar van groep 6 prijst de kinderen uit zijn klas.

De aardige leraar van groep 6 prijst de leerlingen uit zijn klas.

Marcel gaat op vakantie.
Bijvoorbeeld:
Mijn neef Marcel gaat op vakantie.

Mijn oudste neef Marcel gaat op vakantie.

blad
van 21

Wat ga je doen?

Je oefent met het onderwerp.
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Het onderwerp vind je door te vragen: Wie doet er iets?

Bijvoorbeeld: 
Lars trapt tegen de fiets van Niels.

Wie doet er iets? Lars.
Lars is dus het onderwerp.

Een onderwerp kan uit meerdere woorden bestaan.
Het onderwerp staat meestal naast de persoonsvorm.
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Wat is het onderwerp van de zinnen?

Een zenuwachtige man van een jaar of veertig loopt de hal van een televisiestudio binnen.
Q  een man Q  een zenuwachtige man Q  een zenuwachtige man van een jaar of veertig

In zijn beste pak komt hij solliciteren voor een kantoorbaan.
Q  in zijn pak Q  zijn beste pak Q  hij

Een aardige juffrouw achter een balie stelt hem op zijn gemak.
Q  een juffrouw Q  een aardige juffrouw Q  een aardige juffrouw achter een balie

Ze laat de man plaatsnemen op een stoel.
Q  ze Q  de man Q  op een stoel

Dan komt een gehaaste medewerker van een omroep de hal binnen.
Q  een medewerker Q  een gehaaste medewerker  Q  een gehaaste medewerker van een omroep

Hij vraagt hem naar zijn naam.
Q  hij Q  hem Q  zijn naam

De zenuwachtige sollicitant heet Frank van der Zee.
Q  de sollicitant Q  de zenuwachtige sollicitant Q  Frank van der Zee

Dan moet hij met de medewerker meegaan naar de opnameruimte.
Q  hij Q  de medewerker Q  de opnameruimte

Een keurig geklede presentatrice zit klaar voor de opname.
Q  een presentatrice Q  een keurige presentatrice Q  een keurig geklede presentatrice

Ze stelt de sollicitant aan het publiek voor als Frank van der Meer.
Q  ze Q  de sollicitant Q  het publiek

Ze vraagt hem te vertellen over zijn ervaringen als piloot.
Q  ze Q  hem Q  piloot

Het angstzweet breekt de geschrokken man uit.
Q   de man Q  de geschrokken man Q  het angstzweet

Dan pas merkt de presentatrice het misverstand.
Q  dan pas  Q  de presentatrice Q  het misverstand. 

In opdracht 4 staat in elke zin het onderwerp wel/niet naast de persoonsvorm. 

Verzin voor iedere zin een onderwerp.
Ieder onderwerp moet uit twee, drie of vier woorden bestaan.

onderwerp werkwoord rest van de zin
Bijvoorbeeld:
Het licht blijft vannacht aan.

De grote, boze wolf eet Roodkapje op.

Het stoplicht springt op groen.
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