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Maak het verhaal korter.
Lees het verhaal. Schrijf hetzelfde verhaal korter op. Gebruik verwijswoorden.
Wat Renzo wil
De familie van Renzo bereidt de vakantie voor. De leden van de familie hebben allemaal een
andere mening over de vakantie. De vader van Renzo wil gaan vissen. De vader vindt vissen het
leukste wat er is. Renzo’s moeder wil veel steden bezoeken. Renzo’s moeder is dol op shoppen
in steden. Renzo’s moeder hoopt dat dochter Ezra instemt met haar wens. Maar Ezra wil maar
één ding. Ezra wil terug naar de leuke camping van vorig jaar. Op de camping van vorig jaar
heeft ze toch zo’n leuke jongen ontmoet. Ezra heeft het hele jaar met die jongen
gewhatsappt. Ezra weet dat de jongen dit jaar op dezelfde camping is. En Renzo?
Renzo twijfelt.

Wat raad jij Renzo aan?
Volgens mij moet Renzo 

,

omdat 
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Maak er één zin van.
Lees de twee zinnen. Maak er één zin van. Gebruik het verwijswoord dat vooraan staat.
Soms heb je ook een voegwoord nodig.
waarmee

1 De tweeling kreeg allebei een tweedehands fiets. Met die fietsen rijden ze naar
hun nieuwe school.

waarin

2 De konijnen zitten in hun hok. Het hok staat buiten op het gras.

dat

3 Dit is een medicijn tegen ernstige hoofdpijn. Het medicijn is alleen op
doktersvoorschrift te krijgen.

waarlangs

4 Dit is de route die wij gaan varen. De route is niet zonder risico vanwege de
kans op een invasie door kapers.

daarmee

5 Jij hebt dit document ondertekend. Je hebt je toestemming gegeven.

die

6 Zie je deze streepjescode? De kassière leest de streepjescode.

die

7 Op de kermis ga ik altijd in de botsautootjes. Ik vind de botsautootjes het
leukst.

waarop

8 Dit is het moeilijkste deel van het examen. Je moet je op dit deel heel goed
concentreren.
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Maak zinnen.
Gebruik de woorden die ervoor staan.
1 het schip, waarmee

2 de actrice, waarin

3 de politicus, waarover

4 de discussie, waardoor

5 het spektakel, daarop
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