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Samenstellingen
Woorden die uit 2 of meer woorden bestaan en die afzonderlijk ook een woord
kunnen vormen.
Samenstellingen van woorden waarbij 2 klinkers elkaar opvolgen en die tevens
anders uitgesproken worden, volgt een koppelteken
Bijvoorbeeld: zee-egel

mee-eten

Extra: een Het eerste deel is:
in mv
1. znw
alleen een s
e als:
2. znw eindigend op een e en s
3. znw
géén mv
4. bnw
5. ww
6. verwijst naar persoon of zaak, enig in
zijn soort
7. heeft versterkende betekenis + geheel
is een bnw
8. is een lichaamsdeel, geheel +
versteende samenstelling
9. één van de delen is niet meer te
herkennen in de oorspronkelijke
betekenis; versteende samenstelling

voorbeeld
aspergesoep
gedachtegoed
rijstepap
rodekool
huilebalk
Koninginnedag

Bij
=Woord kan apart gebruikt worden, maar
Afleidingen de voor- of achtervoegsels niet
Alléén e

-loos
-lijk
grenzeloos
hopelijk
ideeëloos
eigenlijk
gezamenlijk
jodendom, of
Jodendom
(mag beide vlgs groene
boekje)
Vorstendom
Sterrendom

en

Indien het grondwoord op en eindigt

en

Soms voor de achtervoegsels
-achtig, -schap, -dom
1. mw eindigt op en
1. eerste deel mv op en en es
2. eerste deel geen mv op en

e

beregoed
boordevol
ruggespraak
elleboog
bolleboos

heideachtig
lenteachtig

Het hele werkwoord schrijven
als bnw

als
stoffelijk
bnw
als znw

Als voltooid deelwoord op en eindigt, dan
eindigt het bnw ook op en

De bijgesloten brochure.

Infinitief (=hele ww) als bnw na te, dan
altijd het hele ww.

De te ontvangen
cheque.

Waar het znw van gemaakt is dan en

De katoenen jurk.

Wanneer het lidwoord ‘het’ voor het hele
ww gezet kan worden

Het hardlopen is leuk.

Persoonlijke voornaamwoorden
Hier dus goed weten of iets vrouwelijk, mannelijk of onzijdig is.
Bij twijfel het groene boekje raadplegen.
Bijvoorbeeld: hun, hen
1. Hun

indien bezittelijk
indien je er ‘aan’ of ‘voor’ ervoor kunt denken.
(dus meewerkend voorwerp, zonder voorzetsel!!!)

2. Hen

na een voorzetsel
als het een lijdend voorwerp is:
vragen: wie/wat + gezegde + onderwerp

F

hun huis
geef het hun

‘zij kent hen heel lang’

Hun kan nooit onderwerp van een zin zijn, dus niet:
Hun gaan naar school. Maar: Zij gaan vandaag naar school.
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Aanwijzende voornaamwoorden
Bijvoorbeeld: die, deze, dat, dit
Deze verwijzen naar een persoon, zaak, ding en dergelijke.
1. mannelijk of vrouwelijke zelfstandig naamwoord
2. bij onzijdig zelfstandignaamwoord

deze en die
dit en dat

Betrekkelijke voornaamwoorden
Bijvoorbeeld: die, dat, wat en wie
Verwijzen naar een voorafgaand woord of een voorafgaande zin.
1. mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord of
2.

als onzijdig zelfstandig naamwoord in ev
‘het boek dat …’

3. als betrekking heeft op
een onbepaald voornaamwoord: alles, niets, iets veel
‘alles wat hij doet….’
overtreffende trap
‘het leukste wat ik heb…..’
een hele zin
‘Jasper laat graag de hond uit, wat wij zeer waarderen.’

die

dat

wat

4. als het betrekking heeft op
een persoon + het = meewerkend voorwerp
´de jongen wie wij een kaart…..´
een persoon + gebruikt in combinatie met een vz
‘de vrouw met wie ik een heel leuk…’

wie

5. met ingesloten antecedent
het woord heeft geen betrekking op een eerdergenoemd woord
‘Wat je……’
‘Dat wat je……’ (wat=ingesloten antecedent)
‘Wie dat nu nog niet…’
‘Degene die dat nu nog niet…’
(dat=ingesloten antecedent)

wat
wie

Bezittelijke voornaamwoorden
Bijvoorbeeld: mijn, jouw, haar, zijn, hun, uw
1. vrouwelijk
‘de’ woorden;
* indien duidelijk een vrouw of een dier
* indien abstract begrip (kunst -> haar)
* bepaalde uitgang
-ade, -ide, -ode, -ude, -ea, -age, -heid, -ie, -iek, -ica,-de, -te, -ij, -ing,-nis, -ine, -schap, -theek, -teit, -tuur,
-suur, -se, -sis, -xis, -tis
F

haar

censuur - > haar
bestuur -> zijn !!!

2. mannelijk of onzijdig
‘het’ woorden
F
tenzij bijv. ‘het meisje’
Voegwoorden en verbindingswoorden
Terwijl
1. 2 handelingen op hetzelfde moment
2. 2 gelijkwaardige begrippen, het ene versterkt het andere
3. tegenstelling: je kunt het vervangen door ‘hoewel’
Omdat & Daarom
1. sprake van een reden, er is een beslissing genomen
Doordat & Daardoor
1. sprake van een oorzaak, met automatisch een gevolg
Dikwijls indien iets wordt medegedeeld over het weer.
Geen beslissing! Je kunt geen invloed uitoefenen op de situatie.

zijn

