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Kleur het voegwoord dat twee zinnen aan elkaar maakt.

Let op:  Niet in alle zinnen staat een voegwoord.
 Soms staat het voegwoord vooraan de zin.

De afwezige paukenist
 1.  Een concert duurt soms lang en een paukenist heeft vaak weinig te doen.
 2.  Bij één muziekstuk hoeft hij alleen maar aan het begin en het eind op de pauken te slaan.
 3.  Hij zit zich tijdens het concert te vervelen, daarom gaat hij in de hal even koffie drinken.
 4.  Als het concert bijna is afgelopen, gaat hij weer terug.
 5.  Precies op tijd geeft hij een klap op de pauken.
 6.  Dit gaat een paar avonden goed, totdat zijn collega’s het ontdekken.
 7.  Ze halen een geintje uit en verstoppen zijn stokken.
 8.  Als de paukenist terugkomt, ontdekt hij dat zijn stokken verdwenen zijn.
 9.  Hij schrikt, maar weet al gauw een oplossing te bedenken.
 10.  Hij trekt zijn schoenen uit en geeft op tijd een klap op zijn instrument.
 11.  Hij vindt dit een prima oplossing en kijkt grijnzend naar de andere muzikanten.
 12.  Zoveel vindingrijkheid hadden zij niet verwacht.
 13.  De paukenist zal voortaan wel goed nadenken, voordat hij weer koffie gaat drinken.

Bekijk de persoonsvormen van de zinnen van opdracht 1.

Hoeveel persoonsvormen tel je in de zinnen waarin je een voegwoord hebt gekleurd?    2

Hoeveel persoonsvormen tel je in de zinnen zonder voegwoord?    1
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Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen en voegwoorden.
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Twee zinnen kun je met elkaar verbinden door een verbindingswoord. 
Bijvoorbeeld: want, maar, of, omdat, doordat, indien. Deze 
verbindingswoorden noem je voegwoorden. Voegwoorden voegen zinnen 
samen.

Bij een oorzaak (of reden) gebruik je de voegwoorden want, omdat, doordat, 
daarom, daardoor.
Bij een tegenstelling gebruik je het voegwoord maar.
Als iets tegelijkertijd gebeurt, gebruik je het voegwoord terwijl.

Als je twee zinnen aan elkaar plakt, staat het voegwoord vaak tussen de 
zinnen in. Maar het kan ook vooraan staan.

De man moest de gevangenis in, omdat hij een inbraak had gepleegd.
Omdat de man een inbraak had gepleegd, moest hij de gevangenis in.

Alles was onder water komen te staan, doordat het uitzonderlijk veel had 
geregend.
Doordat het uitzonderlijk veel had geregend, was alles onder water komen  
te staan.
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ANTWOORDEN

Welk voegwoord gebruik je?

Bij een oorzaak of een reden gebruik je   • •  maar
Bij een tegenstelling gebruik je   • •  terwijl
Bij iets wat tegelijkertijd gebeurt gebruik je   • •  want, omdat, doordat, daarom

Vul een voegwoord in. Kies een voegwoord uit opdracht 3.

Ik luister naar muziek,  terwijl              ik afwas.

Ik ben goed in taal,  maar                 minder goed in rekenen.

Simon komt vanavond niet,  want                 hij gaat naar een feestje.

Ik had een lekke band,  daarom           ben ik te laat.

Omdat            ik te laat thuis was, kon ik het begin van de tv-film niet zien.

Doordat          Hein gevallen was, had hij een grote schaafplek op zijn been.

Maak de twee zinnen aan elkaar vast. Zet het voegwoord vooraan in de zin.

omdat
Ik heb mijn topografie goed geleerd.
Ik haal een goed cijfer.

Omdat ik mijn topografie goed geleerd heb, haal ik een goed cijfer.

doordat
Ik had me verslapen.
Ik kwam te laat op school.

Doordat ik me had verslapen, kwam ik te laat op school.

als
Je hebt me nodig.
Je weet me te vinden.

Als je me nodig hebt, weet je me te vinden.

Bedenk zelf twee zinnen. Maak ze met het voegwoord aan elkaar.

want
Bijvoorbeeld:
Zin 1  Ik kom niet naar de training.

Zin 2  Ik ben ziek.

Zin met voegwoord: Ik kom niet naar de training, want ik ben ziek.
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