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Zet een streep onder het verwijswoord. Schrijf het woord waar het naar verwijst op.

1 De invasie van de kapers was nep. Deze was door Ramalya 

verzonnen.

2 Ze had met Sinterklaas een plan, waarmee ze de zieke 

kinderen een mooie dag kon bezorgen.

3 Met bivakmutsen beklommen de kapers de boot. Ze zagen 

er gevaarlijk uit.

4 Yourek had een portofoon, waarmee hij met Ralf kon 

overleggen.

5 De kinderen bleven zingen. Ze hadden niets in de gaten.

6 Plotseling was er een enorm gekraak, waardoor ze elkaar 

niet meer konden verstaan.

7 Yourek stapte op een paar agenten af, maar die hadden 

het al gezien.

8 De agenten verdachten de reporters van een plan, 

waarmee ze de boel op stelten konden zetten.

Welke zinnen horen bij elkaar? Trek lijnen.

1 Dat is de racefiets, • • die je moet uitrekenen.

2 Hier heb je een bak, • • waarop je kunt rekenen.

3 Elsa heeft een moeder, • • waardoor je spullen weer als nieuw zijn.

4 Dit is een goed wasmiddel, • • waarmee hij de Tour de France heeft gewonnen.

5 Dit is een politieagent, • • die een gouden medaille heeft gewonnen.

6 Dit is een som, • • waarin je de vuile spullen kunt doen.
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Verwijswoord

Een verwijswoord is een kort woord dat wijst naar een ander woord of groepje woorden.

Verwijswoorden zijn:
– ik, hij, haar, ons, jullie, ...
– mijn, jouw, zijn, onze, ...
– die, dit, dat, deze, ...
– waarnaar, daarop, ermee, daarin, waarin, ...
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Maak de zin af met een verwijswoord. 

1 Amalia van Solms was getrouwd met Frederik Hendrik, 

2 Zij groeide op in Duitsland, 

3 Amalia en Frederik Hendrik bouwden veel paleizen, 

4 Onze koning Willem Alexander heeft een dochter, 

5 Zij heeft nog twee zussen, 

Maak zinnen. 
Gebruik het woord en het verwijswoord dat erbij staat.

1 de conclusie – waarin
2 de camera – daardoor
3 het certificaat – dat
4 de actrice – zij
5 de circusartiesten – deze
6 het youtube filmpje – ermee
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