Voegwoorden
Metselaars gebruiken een voegmiddel om stenen aan elkaar vast te metselen. Wij
gebruiken voegwoorden om 2 zinnen aan elkaar te plakken tot één zin. Kijk maar
eens naar het voorbeeld:

Ik loop in het bos.
Ik zie een loslopende hond.
Dit zijn 2 aparte zinnen. Ze beginnen allebei met een hoofdletter en ze eindigen
met een punt. Nu gaan we proberen die zinnen aan elkaar te plakken. Je mag het
woord “en” als voegwoord gebruiken. Weet jij wat voor zin je dan krijgt?

Ik loop in het bos en ik zie een loslopende hond.
Dit wordt de nieuwe zin! Wat valt je nu op? Kijk eens goed naar de nieuwe zin.
•
•

Er staat nu maar één hoofdletter en één punt.
Het voegwoord komt tussen de 2 zinnen in te staan.

Heel goed! We doen nog een voorbeeldje:

Ik lig op het strand.
Ik heb vakantie.
We gaan deze 2 zinnen aan elkaar plakken met het woord “want”. Probeer maar
eens.

Ik lig op het strand, want ik heb vakantie.
Wat valt je op? Kijk eens goed!
•
•
•

Er staat nu maar één hoofdletter en één punt.
Het voegwoord komt tussen de 2 zinnen in te staan.
Er is een komma nodig tussen de 2 zinnen, behalve bij “en”.

Die komma staat er niet als “en” het voegwoord is, maar bij elk ander voegwoord
hoort hij er wel bij.

Plak de volgende zinnen steeds aan elkaar met het voegwoord:
1. Marieke loopt door de stad.Sectie-einde (doorlopend)
3. Mama roert in de pan.
Ze loopt liever in het bos.
Ze proeft de soep.
Voegwoord: maar

Voegwoord: en

2. Ik eet een ijsje.
Het is warm buiten.

4. Jan let goed op.
Hij maakt geen fouten.

Voegwoord: want

Voegwoord: daarom
Sectie-einde (doorlopend)

Hee, wat vreemd. Heb jij dat ook gezien? Bij die laatste zin gebeurt nog iets
raars!
Kijk eens mee naar dit voorbeeld:

Ik krijg geen nieuwe fiets.
Ik heb er al één.
We gebruiken als voegwoord “omdat”.

Ik krijg geen nieuwe fiets, omdat ik er al één heb.

•
•
•
•

Er staat nu maar één hoofdletter en één punt.
Het voegwoord komt tussen de 2 zinnen in te staan.
Er is een komma nodig tussen de 2 zinnen, behalve bij “en”.
Soms verandert de volgorde van de tweede zin.

Maak nu de volgende zinnen maar eens:
1. Ik vind clowns grappig.
Ze doen zo gek.

Sectie-einde (doorlopend)
3. Ik

Voegwoord: omdat
2. Mijn vader gaat met de fiets.
Mijn moeder kan met de auto.
Voegwoord: zodat

ging naar de kermis.
Ik had mijn proefwerk geleerd.
Voegwoord: nadat

4. Je mag naar buiten gaan.
Je huiswerk is af.
Voegwoord: als
Sectie-einde (doorlopend)

