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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 een tekst.

1

Kleur de leestekens.
1 Je leerkracht leest het verhaal voor.
2 Kijk bij elke zin goed welke leestekens er staan. Kleur alle leestekens.
3 Waarom staat dat leesteken daar? Vertel het je leerkracht.

Komt dat zien, komt dat zien!
Circus Spring heeft weer alles uit de kast gehaald!
Leeuwen, tijgers, olifanten en nog veel meer.
En niet te vergeten onze grappige clowns, Hip en Hop.
Die mag je niet missen!
Hop zegt: ‘Onze show is grappig, maar ook spannend.’
Onze acrobaten voeren een spannende voorstelling op, terwijl u
ademloos toekijkt.
Kom kijken; u krijgt er geen spijt van.

Nu tijdelijk: 3 kaartjes halen, 2 betalen!
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2

Maak de puzzel.
Lees de zin. Welk woord is het? Schrijf het in de puzzel.
Kies uit: uitroepteken – dubbele punt – komma – hoofdletter – afbreekstreepje – vraagteken –
lettergrepen – punt – aanhalingstekens
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aan het begin van een zin schrijf je een …
Aan het eind van een vraagzin schrijf je een …
Aan het eind van een zin met extra nadruk schrijf je een …
Als een woord niet helemaal op de regel past, gebruik je een …
Bij de directe rede gebruik je …
Vóór een opsomming gebruik je een …
Bij een pauze in de zin gebruik je een …
Een afbreekstreepje gebruik je tussen twee …
Aan het eind van een zin schrijf je een …



1
2
3
4
5
6

7
8
9

Wat lees je bij ?
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Waar komt een afbreekstreepje?
Schrijf het woord op met het afbreekstreepje op de goede plaats.
banken
lachen
zichtbaar
honden
juichen
kaasschaaf
dorpsplein
vulpen
onecht

4

Schrijf zinnen in de directe rede.
Vul de tekstwolkjes in.
Let op! Vergeet de aanhalingstekens niet.
1 Schrijf in plaatje 1 een zin met een punt.
2 Schrijf in plaatje 2 een zin met een uitroepteken.
3 Schrijf in plaatje 3 een zin met een vraagteken.
1

		

Sanne vertelt wat ze gekocht heeft.

		

De jongen heeft zijn huiswerk weer niet gemaakt.

		

De vrouw wil weten hoe laat het is.

2

3
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