Taalwijzers

Hoe werk ik een opdracht uit?
Hoe schrijf ik een volzin?
Hoe verklaar ik een moeilijk woord?
Hoe vervoeg ik werkwoorden?
Hoe lees ik een zakelijke tekst?
Welk lidwoord moet ik gebruiken?

Hoe werk ik een opdracht uit?
Ik gebruik de OVUR-methode om in stappen een opdracht uit te
voeren of een probleem op te lossen.

oriënteren
Wat moet ik
doen?
Wat zijn de
criteria?

voorbereiden
Hoe pak ik dat
aan?
Wat heb ik
nodig?

uitvoeren
Ik voer de
opdracht
nauwkeurig
uit.
Ik houd
rekening
met de
criteria.

reflecteren
Ik denk na
over mijn
aanpak en
het
resultaat.
Wat kan ik
volgende
keer beter
doen?

Hoe schrijf ik een volzin?
Ik schrijf een volzin.
JOMA is een toffe school!
De volzin heeft een onderwerp en een persoonsvorm. Ik begin de zin
met een hoofdletter en eindig met een leesteken.

Checklist:
❏
❏
❏
❏
❏

Ik lees de zin hardop. Zo hoor ik misschien al enkele fouten.
Begint mijn zin met een hoofdletter?
Heb ik mijn werkwoord(en) juist geschreven?
Gebruikte ik het juiste leesteken?
Heb ik in mijn tekst korte en lange zinnen afgewisseld?

Als ik dit icoontje zie, antwoord ik met een volzin.
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Hoe verklaar ik een moeilijk woord?
woordwoordwoord?

Heb ik het woord nodig voor de opdracht?
Nee? Ik lees gewoon door.
Ja? Ik overloop de volgende stappen.

1

2

3

•Wat is het onderwerp van de tekst?

•Is er een afbeelding die me kan helpen?

•Kan ik het woord uit de context verklaren?
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•Kan ik het woord vergelijken met een woord dat ik al ken
(uit een andere taal)?
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•Is het woord een afleiding of een samenstelling? Zijn er
bekende delen?
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•Vind ik het woord in een woordenboek of op het
internet?
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•Kan iemand anders me helpen?

→ Klopt de betekenis die ik heb gevonden in de zin?
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Hoe vervoeg ik werkwoorden?
PV TT
•Stam + uitgang
1. Noteer de stam (=ik-vorm)
2. Vervang door smurfen → +t?

PV VT
•stam + te(n)/de(n)
Staat de derde laatste letter van de infinitief in ‘t ex-kofschip?
-> stam+ te(n)
Staat de derde laatste letter van de infinitief niet in ‘t ex-kofschip?
-> stam+ de(n)
Onregelmatige werkwoorden (met klankverandering) moet je vanbuiten
leren!

VD

Staat de derde laatste letter van de infinitief in ‘t ex-kofschip?
-> VD eindigt op een t

Staat de derde laatste letter van de infinitief niet in ‘t ex-kofschip?
-> VD eindigt op een d
Onregelmatige werkwoorden (met klankverandering) moet je vanbuiten
leren!

Hoe vervoeg ik Engelse werkwoorden?
• zelfde vervoeging als Nederlandse werkwoorden
• stam = Engelse stam (ik-vorm)
Vb: ik download, ik stream, ik time, ik delete, ik douche
• regel van 't ex-kofschip voor d(en)/t(en)
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Hoe vervoeg ik werkwoorden?
Is het
een
PV?
Ja

Nee

TT?

VT?

Hoor je 't'
achteraan?

Is er klankverandering?

Ja

Nee

Ja

Truc:
Vervang
door
'smurfen'

Schrijf
wat je
hoort

Schrijf
wat je
hoort
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Truc 1:
Zet PV in
de VT
Nee

stam
+
de(n)/
te(n)

Truc :
Gebruik
't-ex
kofschip

VD

INF

Truc 2:
Verleng
VD

Truc 3:
Gebruik
't exkofschip

Hoe lees ik een zakelijke tekst?
Een zakelijke tekst intensief lezen doe ik in verschillende stappen:
Voor ik begin te lezen, bekijk ik:
de titel;
de tussentitels;
de illustraties en tabellen;
opvallende woorden.
= Waarover gaat de tekst?
Daarna bekijk ik de indeling van de tekst.
Zijn er alinea’s?
Is er een inleiding, een midden en een slot?
= Hoe werd de tekst opgebouwd?
Ik lees de tekst alinea per alinea.
Ik verklaar moeilijke woorden.
Ik duid in elke alinea de hoofdgedachte aan.
= Wat staat er precies in de tekst?
Na het lezen van de tekst
Ik controleer of mijn tekst goed begrepen heb.
Wat vertelt de tekst over het onderwerp? (hoofdgedachte)
Vond ik het antwoord op de 5 W’s?
= Heb ik de tekst goed begrepen?
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Hoe lees ik een zakelijke tekst?
Waarover gaat de tekst?
titel

tussentitels

illustraties

opvallende
woorden

Hoe werd de tekst opgebouwd?
alinea's

inleiding

midden

slot

Wat staat er precies in de tekst?
Lees alinea per
alinea.

Verklaar moeilijke
woorden.

Duid per alinea de
hoofdgedachte aan.

Heb ik de tekst goed begrepen?
Beantwoord de W-vragen.
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Bepaal de hoofdgedachte van
de tekst.

Welk lidwoord moet ik gebruiken?
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De Taalwijzers kan je ook vinden:

op www.jomasecundair.be

op het

via de app

-kanaal van de school.

(gratis op GooglePlay en Windows Phone
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