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Samengestelde zinnen ontleden

Een samengestelde zin bestaat uit twee korte zinnen en een voegwoord.  
Als je een samengestelde zin gaat ontleden, verdeel je de zin eerst in twee losse zinnen.  
Je ziet dat er twee onderwerpen en twee gezegden zijn.

Zet strepen tussen alle zinsdelen in de lange samengestelde zin.

De kinderen uit groep 8  zijn  opgewonden  want  vandaag  gaan  ze  een lipdub  maken,  maar  het 
script  moet  eerst  nog  besproken worden,  hoewel  ze  de songtekst  al  uitgezocht 
hebben  dus  ze  kunnen  snel  aan de slag.

Lees de samengestelde zin. Kleur het onderwerp. Zet een streep onder het gezegde.

1 Hoewel Zinia te laat van huis gegaan is, kwam ze toch nog op tijd op school.

2 Het orkest stemt de instrumenten, terwijl het publiek ademloos afwacht.

3 Mijn oom en tante gaan op wereldreis, want ze hebben de loterij gewonnen.
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Lees de zinnen. Maak de vragen.

zin 1: Judith kreeg een e-mail van Anne, nadat Anne verhuisd was.
zin 2: Bas werkt in de supermarkt, terwijl Agnes lekker vrij is.

1 de eerste letter van het eerste gezegde van zin 1 

2 de eerste letter van het tweede onderwerp van zin 1 

3 de derde letter van de tweede persoonsvorm van zin 1 

4 de derde letter van het eerste onderwerp van zin 2 

5 de eerste letter van het tweede onderwerp van zin 2 

Welk woord lees je van boven naar beneden?  

Ontleed de zinnen.
Streep eerst de voegwoorden door. Zet strepen tussen de zinsdelen. Vul dan de gevraagde 
zinsdelen in.

1 Het lagedrukgebied  ligt  boven ons land, dus  we  houden  slecht weer.

 onderwerp 1: 

 onderwerp 2: 

 gezegde 1:  persoonsvorm 1: 

 gezegde 2:  persoonsvorm 2: 

2 De kapitein  schrijft  in zijn logboek, want  hij  wil  alles  vastleggen.

 onderwerp 1: 

 onderwerp 2: 

 gezegde 1:  persoonsvorm 1: 

 gezegde 2:  persoonsvorm 2: 
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