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Leestekens

Leestekens helpen je om een tekst beter te kunnen lezen. Voorbeelden van leestekens zijn: 
punt (.), komma (,), vraagteken (?), uitroepteken (!), dubbele punt (:), aanhalingsteken (‘), 
afbreekstreepje (-) en puntkomma (;). 
Ook hoofdletters (h  H) helpen je bij het lezen van de tekst.

Welk leesteken staat onder de vlek?
Schrijf het op.

1 Hoewel het mooi weer is heeft hij een dikke jas aan.

2 Ga jij ook op werkweek naar Parijs 

3 Maaike is ziek ze heeft keelontsteking.

4 Tijdelijke actie 3 halen, 2 betalen.

5 Vorige week is er in ons huis ingebroken

6 Ruim je troep toch eens op 

Waar komt het afbreekstreepje?
Schrijf de vetgedrukte woorden met een afbreekstreepje op.

De meeuwen zaten suffig voor zich uit te staren op het strand. Ze hadden trek in een paar 
lekkere vissen. Maar het enige wat ze zagen, was een zeester. En een kwal, trouwens. Die 
vonden ze heel erg vies, hij was zo rekbaar. Dan moest je toch wel onwijs veel honger hebben, 
wilde je die eten. Die honger werd nu wel voelbaar. Maar straks wordt het vloed. Dan spoelen 
de golven op het strand. Met daarin hopelijk een paar lekkere happen.
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Zet aanhalingstekens op de goede plek.

1 Het is alweer vroeg donker, zei Miriam.

2 Mijn chef zei: Morgen is er weer een dag. 

3 Ga je mee? vroeg mijn vriend opgewekt.

4 Het is tijd om naar huis te gaan, zei ik.

5 Elise vertelde: De meester schrijft de musical zelf. 

Schrijf de tekst over en vul de goede leestekens in.
Denk aan de hoofdletters.

help het is vrijdag de dertiende sommige mensen durven niet te vliegen anderen zijn 
bang voor zwarte katten waar komt de angst voor vrijdag de dertiende vandaan twaalf 
wordt gezien als een compleet getal er zijn immers twaalf maanden in het jaar twaalf 
griekse goden en twaalf apostelen dertien zou dan een ongeluksgetal zijn bijgeloof of 
echt op vrijdag de dertiende worden heel wat minder zaken gedaan alleen al in de 
verenigde staten wordt dan 800 miljoen dollar minder uitgegeven dan op een normale 
dag
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