
Woordenschat
Plusblad

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2014

Taal
Blok Hoofdstuk

3

Welk woord hoort bij het plaatje?

1 Kijk naar het plaatje. Schrijf het goede woord op. Gebruik woorden uit les 1, 3 en 4.

a c

b d

2 Schrijf een verhaal met deze woorden. Kies er zelf nog vier woorden bij uit les 1, 3 en 4. 
Kleur de doelwoorden in je verhaal.

 

 

 

 

 

 

Tegenstellingen 
Kijk naar het woord. Bedenk een tegengesteld woord. Maak een zin met beide woorden.

spiksplinternieuw – oud
Mijn spiksplinternieuwe schoenen leken na een maand al hartstikke oud.

1 schrappen – 
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2 overzichtelijk – 

 

3 authentiek – 

 

4 complex – 

 

5 stabiel – 

 

6 akkoord gaan met – 

 

Welke zinnen horen bij elkaar? 
Schrijf bij elke zin een zin die hetzelfde betekent. Zet de antwoorden niet in de goede 
volgorde. Vraag een klasgenoot om de zinnen bij elkaar te zoeken.

Tim klimt bliksemsnel de boom in. Hij klimt vliegensvlug in de boom.

1 De zusjes zwemmen precies synchroon.
2 Die behandeling is mensonwaardig.
3 De politie doet onderzoek naar corruptie.
4 Op het omkopen van ambtenaren staat een zware straf.
5 Bij de controle werden vervalste legitimatiebewijzen gevonden.

a 

b 

c 
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Wie kan het zeggen? 
Lees de uitspraken. Schrijf onder elke uitspraak wie dit zou kunnen zeggen. Bijvoorbeeld een 
politieagent of een dokter.

1 De verdachte kan best op de hoogte zijn van de alarmcode.

2 Meneer, uw trommelvlies is helaas flink beschadigd.

3 Na afloop van de begrafenis is er een bijeenkomst in de aula.

4 Jongens, morgen vindt de generale repetitie van onze afscheidsmusical plaats.

5 Jammer genoeg kreeg ik tijdens de krachtmeting kramp in mijn kuit.

6 We hebben alle maatregelen getroffen om het atelier te beschermen tegen inbrekers.
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