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Lees de mop.

1. Saar zit achter de computer en schrijft een brief aan haar oma.
2. Komt haar broer binnen en vraagt: ‘Saar, waarom typ je zo langzaam?’
3. ‘Omdat oma niet zo snel kan lezen,’ antwoordt Saar.

Welke zinnen zijn waar?

 waar niet waar

In zin 1 staat de directe rede.  Q Q 
In zin 2 staat de directe rede.  Q Q
Zin 3 staat in de directe rede.  Q Q
Tussen de aanhalingstekens staat precies wat er gezegd is.  Q Q
Achter vraagt in zin 2 moet de dubbele punt weg.  Q Q
Voor antwoordt moet eigenlijk een dubbele punt staan.  Q Q

Maak de zinnen af. Gebruik de directe rede. Zet de aanhalingstekens en dubbele  
punten op de goede plaats. De eerste zin is voorgedaan.

Mehmet zei : ‘Ik tennis twee keer in de week.’

Sacha antwoordde 

Liv vertelde 

Duco vroeg

Mika beweerde 

Yusuf zei 

Dries riep 
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Wat ga je doen?

Je oefent met dubbele punten en aanhalingstekens.
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Aanhalingstekens zien eruit als komma’s. Ze staan aan het  
begin en aan het eind van een zin.  
Ze staan boven aan de regel. Bijvoorbeeld:

Aanhalingstekens gebruik je als je precies  
opschrijft wat iemand zegt (directe rede). Als er niet precies  
staat wat iemand zegt, gebruik je geen aanhalingstekens  
(indirecte rede). Bijvoorbeeld:

Staat er een zin voor zoals:
- Mama zei
- Maud antwoordde
dan komt achter die zin een dubbele punt. Staan die zinnen  
achter wat er gezegd wordt, dan blijft de dubbele punt weg.  
Er staat dan een komma. Bijvoorbeeld:

          

          

          

          

          

          

          

Mama vroeg: ‘Ga je mee naar huis?’
‘Ik wil niet naar huis,’ antwoordde Maud.

‘Dat vind ik leuk voor je.’

Job zei: ‘Ik kom.’ 
Job zei dat hij zou komen. 
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Lees de moppen. Kleur de aanhalingstekens rood en de dubbele punten groen.

Een kameel en een muis lopen in de woestijn. Dan zegt de kameel: ‘Ik heb het zo 
warm. ’ De muis antwoordt: ‘Dan kom je toch in mijn schaduw staan!’

Twee apen zitten in de dierentuin. Zegt de ene aap tegen de andere: ‘Zielig hè, al 
die mensen achter de tralies!’

Een klein kameeltje vraagt aan zijn vader: ‘Pa, waarom hebben we van die grote 
wimpers?’
‘Als we in de woestijn lopen en er komt een zandstorm, dan houden die wimpers het 
zand uit onze ogen, ’ zegt zijn vader.
‘Dat is mooi, pap, ’ zegt het kleine kameeltje. ‘Maar waarom hebben wij van die 
bulten op onze rug?’
Zijn vader antwoordt: ‘Als we in de woestijn lopen, dan is er weinig water. In onze 
bulten zit dan genoeg vocht om te overleven.’
‘Oké, ’ zegt het kameeltje. ‘Maar wat doen we dan in vredesnaam hier in de 
dierentuin?’

Zet de aanhalingstekens en de dubbele punten op de goede plaats.

 De  vrouw  van  een  miljonair  zegt  Ik  wil  twee  zwembaden  in  de  achtertuin . 
 Haar  man  vraagt  Wat  wil  je  ermee ? 
In  één  zwembad  laten  we  water  lopen  en  het  andere  laten  we  leeg,  antwoordt  ze .
 Haar  man  vraagt  Waarom  wil  je  er  een  leeg  laten ? 
 Zegt  de  vrouw  Die  is  voor  onze  vrienden  die  niet  kunnen  zwemmen . 

Chirurg  Het spijt me verschrikkelijk, maar we moeten u opnieuw opereren. Ik heb 
mijn handschoenen in uw buik laten zitten ... 
Patiënt  Doe geen moeite. Hier hebt u geld. Koop maar een paar nieuwe 
handschoenen !

 Er  komt  een  man  bij  de  dokter  en  zegt  Dokter,  ik  hoor  maar  half . 
Dat  zullen  we  even  testen,  zegt  de  dokter .
Herhaal  het  getal  wat  ik  zeg   44 ! 
 De  man  zegt  22 ... 

De zinnen hieronder staan in de indirecte rede. Maak er directe rede 
van. Schrijf de nieuwe zinnen op. Denk aan de dubbele punten en de 
aanhalingstekens. De eerste regel is voorgedaan.

Een muis vraagt aan een giraf of hij mee gaat zwemmen.
Bij het water gekomen zegt de giraf dat hij meteen het water in gaat.
De muis vraagt of het water diep is.
De giraf roept dat het niet diep is, want hij kan er gemakkelijk staan.

Een muis vraagt aan een giraf: ‘Ga je mee zwemmen?’
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