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Lees de mop. Let op de dubbele punten en aanhalingstekens. Welke zinnen zijn goed? Kruis aan.

Q  Een vrouw eet appelpitten in het park.
Q  Een man vraagt ‘waarom ze dat doet’.
Q  ‘Daar word je slim van,’ zegt de vrouw.
Q  De man vraagt: ‘Kan ik er vijf van u kopen?’
Q  De vrouw zegt: U mag er vijf hebben voor vijf euro.
Q  Alsjeblieft, zegt de man. Hier is vijf euro.
Q  Hij eet de pitten op en zegt ‘Ik ben stom geweest.’
Q  De vrouw vraagt: ‘Waarom?’
Q  ‘Omdat ik voor vijf euro ook drie kilo appels had kunnen kopen.’
Q  Zie je wel, zegt de vrouw. ‘Het begint al te werken.’

Tussen welke zinnen kan in plaats van een punt ook een puntkomma staan? Kruis aan.

Q  Ik hou erg van dansen. Ik kijk dan ook vaak naar een dansfilm.
Q  Jasper heeft een nieuwe bril. Hij heeft nu sterkere glazen.
Q  Jort is een kei in zwemmen. Hij doet het dan ook elke dag.
Q  Onze nieuwe computers zijn veel sneller dan de oude. Ze zijn bovendien goedkoper.
Q  Ik koop een cd. Hij kost wel veel geld.
Q  Jaap was wel op tijd, Frank niet. Die had zich verslapen.
Q  Iedereen is welkom op mijn verjaardag. Ik hoop alleen dat mijn neef Renzo wegblijft.
Q  Het alarm ging af. Snel kwam de nachtwaker uit zijn kantoortje.
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Wat ga je doen?

Je oefent met aanhalingstekens, komma’s, dubbele punten en puntkomma’s.
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   Een komma gebruik je:
 - tussen twee zinnen
 - tussen de delen van een opsomming 

   Een puntkomma kun je gebruiken tussen twee zinnen die bij elkaar horen.  
 De nieuwe zin begint dan niet met een hoofdletter. Je mag ook gewoon  
 een punt zetten. Dan begint de nieuwe zin wel met een hoofdletter. 

   Een dubbele punt gebruik je:
 - voor een opsomming
 - voor een verklaring
 - voor de directe rede 

   Aanhalingstekens gebruik je als een zin in de directe rede staat. 
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Schrijf het goede leesteken in de hokjes.

Onze klas was aan de beurt om de maandviering te verzorgen  .

We wilden het volgende gaan doen  :    een toneelstukje  ,    een playbackwedstrijd  ,   

een stukje gitaarspel en een goochelact.

Bij het toneelstukje deden mee   :   Isa  ,   Merel  ,   Hatice  ,   Stijn  ,   Lucas en Abdu.

De meester vroeg  :    ‘   Wie van jullie wil de playbackwedstrijd presenteren? ’

 ‘  Dat wil ik wel doen   ,   ’    zei Siebe.

De meester vroeg   :    ‘     Is er al een jury voor de wedstrijd  ?   ’

 ‘  Guusje   ,   Tommie en Milo willen in de jury   ,   ’   zei Siebe.

De meester vroeg:  ‘   En wie zijn de artiesten?  ’

 ‘  Manon doet een lied, en Sophie ook   ,    ’   zei Ellen.

Tyrell vraagt   :   ‘   Mogen er ook jongens meedoen?  ’

 ‘  Natuurlijk wel  ,   ’    zegt Ellen.

 ‘  Dan doe ik een dansnummer   ,   ’    zegt Tyrell.  ‘   Wie doet er met me mee? ’

Elmer roept   :   ‘   Ik wil wel!  ’

 ‘  Ik hoor het al   ,   ’   zegt de meester.  ‘  Dat wordt een topvoorstelling. ’

Waarom staat er in de zinnen een dubbele punt? Kruis het goede antwoord aan.

Sheila struikelde: ze had de drempel niet gezien.
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

Yildiz had voor haar feestje gekocht: cola, sinas, chips, worstjes en nootjes.
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

De juf vroeg: ‘Wie van jullie kan me even helpen?’
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

Deze boer heeft: 30 koeien, 10 kalveren, 20 varkens en ook nog wat kippen.
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

Het is hier streng verboden om te zwemmen: de stroming is te sterk.
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

Simon zei: ‘Ik vind de wedstrijd niet erg spannend.’
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

Mijn moeder riep: ‘Je moet om zes uur thuis zijn, want dan gaan we eten.’
Q  het is een opsomming Q  er volgt een verklaring Q  het is een directe rede.

3

4

  © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7 blok 7 les 3
blad

van 22

ANTWOORDEN


