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Aan de slag

Zoek eerst het onderwerp en het gezegde. Kijk dan of er 
een lijdend voorwerp is. Kleur de bepalingen die overblijven geel.
Er kunnen meer bepalingen in een zin staan.

De watersnoodramp gebeurde in 1953.
Het water kwam heel hoog.
Het stormde verschrikkelijk hard.
De dijken konden in de stormnacht het water niet tegenhouden.
Het water stroomde het land binnen.
Veel mensen vluchten naar hun zolder.
Sommigen klommen op het dak.
Helikopters probeerden dagenlang de mensen van de daken te halen.
Gelukkig konden veel mensen gered worden.

Zet in opdracht 1 een kring om de voorzetsels.

De zinnen hieronder bestaan eigenlijk uit twee zinnen.
Ze zijn door een voegwoord tot één zin gemaakt. Kleur het voegwoord geel.

1. Het water kwam erg hoog, want het stormde verschrikkelijk hard.
2. De mensen voelden zich niet veilig, daardoor werden ze erg bang.
3. De dijken waren niet stevig genoeg, daardoor braken ze.
4. Veel mensen raakten dakloos, omdat hun huis verwoest werd.
5. Veel mensen raakten alles kwijt, maar gelukkig werd overal hulp geboden.
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Wat ga je doen?

Je oefent met bepalingen, voegwoorden en voorzetsels.
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Bepalingen geven antwoord op vragen als:
- Hoe gebeurt het?
- Waar gebeurt het?
- Wanneer gebeurt het?
- Waarmee gebeurt het? 

Je zoekt in een zin eerst het onderwerp en het gezegde.
Daarna het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp.
Vaak blijven er dan nog zinsdelen over.
Die zinsdelen noem je bepalingen. 

Voorzetsels zijn kleine woordjes zoals op, in, bij, naar.

Voegwoorden maken van twee zinnen één zin. Maar, want, 
omdat, doordat en tenzij zijn voegwoorden.
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Maak van elke zin uit opgave 3 twee zinnen. Laat het voegwoord daarbij weg.

1. 

2.  

3.

4.

5.

Bedenk zelf drie zinnen. In deze zinnen moeten twee bepalingen staan.
Zet een kring om de voorzetsels in je zinnen.

1.  

2.  

3.  

Vul een voorzetsel in.

De watersnoodramp vond plaats     het jaar 1953.

De provincie Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden werden het zwaarst  getroffen           de ramp.

            de ramp werd het deltaplan uitgevoerd.

          stevige dammen werden de zeegaten afgesloten.

             het deltaplan hoorde ook het ophogen van de dijken.

Zijn deze zinnen waar of niet waar? Kruis aan.
 waar    niet waar
In de meeste zinnen staat een onderwerp en een persoonsvorm. 
In elke zin staat een bepaling. 
De bepaling is het zinsdeel dat in een zin overblijft. 
Bepalingen geven antwoord op de vraag hoe, wanneer, waar. 
Voorzetsels zijn kleine woordjes, zoals in, bij, naar, met. 
Met voorzetsels kun je twee zinnen aan elkaar maken.   
Met voegwoorden kun je twee zinnen aan elkaar maken. 
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