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Les 01 Schrijven - Kommaarkomma 

 

 

Opdracht 1: Drie examens op een rijtje 

a)  

- De zinnen worden zonder ‘punt’ of ‘komma’ uitgesproken 

- Er lijkt geen begin of eind aan te zitten 

- Het is monotoom, dus zonder stem verheffen of pauzes op de juiste plek 

- Andere antwoorden mogelijk, mits ze te maken hebben met leestekens 

 

b)  

Je zou de zinnen in jezelf kunnen lezen of zachtjes hardop. Alsof je het aan iemand vertelt. Meestal 
gebruik je dan automatisch al komma’s, dit hoor je. En wanneer je tijdens het voorlezen een kleine 
pauze gebruikt, dan weet je dat daar waarschijnlijk een komma of punt zal moeten staan.  
Een kleine pauze = komma. 
Een langere pauze en nieuwe adem = punt. 
 
 
Opdracht 2: Schrijf onderstaande tekst op mét leestekens: 
 
Hallo, hoe gaat het met jou?  
Goed. En met jou? Of Goed, en met jou? 
Met mij gaat het ook goed. 
Op welke dag zullen we afspreken of hebben we al een afspraak? 
Nee, ik geloof het niet. 
Is maandag goed? 
Maandag is goed. 
 
 
DEEL 2 

 

Opdracht 3: Leestekens zijn klein maar sterk 

 

a)  

1. Ik hou van je papa. 

2. Ik hou van je, papa. 

 
b) Wat is de betekenis van zin 1 en 2? 
Zin 1: Dat ik van de papa van iemand anders houd. Je = jouw. 
Zin 2: Dat ik van mijn papa houd. Ik praat tegen mijn papa.  
 
 
c) Wat is het verschil tussen zin 3 en 4? 
3. Dus je kunt onbeperkt eten zonder dik te worden?  
Dit is een vraag, iemand wil graag het antwoord. 



4. Dus je kunt onbeperkt eten zonder dik te worden.  
Dit is een conclusie van bijvoorbeeld een tekst of een onderzoek. 
 
 
d) Wat is het verschil tussen zin 5 en 6? 
5. Ik zat op haar schoot en viel in slaap. 
In deze zin zit een persoon bij iemand anders op schoot. 
6. Ik zat op haar, schoot, en viel in slaap. 
In deze zin is ‘schoot’ de verleden tijd van ‘schieten’. Er wordt geschoten. 
 
e) Wat is het verschil tussen zin 7 en 8?  
7. Ik hou van katten eten en tv kijken. 
Deze persoon vindt katten lekker, hij eet ze graag op. Twee losse hobby’s. 
8. Ik hou van katten, eten en tv kijken. 
Deze persoon houdt van drie dingen: katten, eten en tv kijken. Drie losse hobby’s. 
 
f) Wat is het verschil tussen zin 9 en 10? 
9. Kinderen die op de speelplaats spelen ook graag opruimen. 
De kinderen die aan het spelen zijn moeten ook opgeruimd worden. 
10. Kinderen die op de speelplaats spelen: ook graag opruimen. 
Dit is een oproep aan de spelende kinderen, of zij de speelplaats op willen ruimen. 
 
g) Wat is het verschil tussen zin 11 en 12? 
11. Opgelet: gevaarlijke hond sluit het hek. 
De gevaarlijke hond sluit zelf het hek. Hij maakt zelf het hek op slot. 
12. Opgelet: gevaarlijke hond! Sluit het hek! 
Dit is een waarschuwing om op te passen voor de gevaarlijke hond. Daarom moet het hek gesloten 
worden. 
 
 
Opdracht 4: Kommaarkomma 
b) 

1. Morgen ben ik op tijd op school, mevrouw Janssen. 

2. Ik vind de lessen Nederlands, Engels en Wiskunde erg leuk. 

3. Voordat ik naar huis ga, moet ik eerst nog langs de Jumbo. 

4. Nick en Simon, een populair duo uit Volendam, hebben een nieuwe cd. 

5. Als je hier de hoek om gaat, kom je bij de bushalte. 

6. Maar Ruud, heb je wel gehoord wat ik zei? 

7. Geachte heer/mevrouw, 

8. Ik heb een hond, twee katten, zes goudvissen en een konijn. 

9. Mijn zus heeft een nieuwe fiets gekocht, omdat haar oude kapot was. 

10. Hij is ziek, want hij heeft koorts. 



Opdracht 5: Uitdaging, lange zin! 

 

13 komma’s  

 

Ik zou mijn moeder nog wel eens in die dikke Velsense vissersneus van haar willen knijpen, een neus 

die van geen ophouden wist, in tegenstelling tot mijn moeders nieren, die het begaven onder de druk 

van alle medicijnen – nu ja, niet echt knijpen, want een beetje zoon die knijpt zijn moeder niet, die 

eert het wijf dat moeder heet, maar die dikke kokkerd van een gok van haar, dus, tussen mijn wijs- en 

middelvinger en duim pakken, zoals ik vroeger vaak deed, om te plagen, als een soortement van 

liefkneuzing, dat zou ik graag nog eens een keertje doen.  

 

6  Welke zin is goed? Kruis het goede antwoord aan. 

 

1.  

О Mijn moeder was boos op mij, omdat ik te laat thuis was. 
О Mijn moeder was boos op mij omdat ik te laat thuis was. 
О Mijn moeder was boos op mij omdat, ik te laat thuis was. 

 
2.  

О Ik kom morgen naar je toe hoewel ik niet veel tijd heb. 
О Ik kom morgen, naar je toe hoewel ik niet veel tijd heb. 
О Ik kom morgen naar je toe, hoewel ik niet veel tijd heb. 
 

3.  

О De kinderen die graag naar buiten wilden, werden erg onrustig. 
О De kinderen, die graag naar buiten wilden werden erg onrustig. 
o De kinderen, die graag naar buiten wilden, werden erg onrustig. 
 

4.  

О Wie voldoende gegeten, heeft mag alvast opruimen. 
О Wie voldoende gegeten heeft, mag alvast opruimen. 
О Wie voldoende gegeten heeft mag, alvast opruimen. 
 

 

5. 

О Ik blijf thuis, omdat de timmerman komt. 
О Ik blijf thuis omdat de timmerman komt. 
О Ik blijf thuis omdat, de timmerman komt. 
 

 



 

6.  

О Ik zie, dat je naar de kapper bent geweest. 
О Ik zie dat je naar de kapper bent, geweest. 
О Ik zie dat je naar de kapper bent geweest. 
 

7.  

О Het oude huis dat op instorten staat wordt opgeknapt. 
О Het oude huis, dat op instorten staat, wordt opgeknapt. 
О Het oude huis dat op instorten staat, wordt opgeknapt. 
 

8.  

О Wat kost die fiets meneer? 
О Wat kost, die fiets, meneer? 
О Wat kost die fiets, meneer? 
 

 

 

 

 


