
taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wanneer je het uitroepteken 
gebruikt.

Dit moet je weten
Je gebruikt een uitroepteken om een 
uitroepzin nadruk te geven. 
Als je iets met nadruk zegt, laat je horen 
dat het belangrijk is.

Uitroepzinnen met een uitroepteken:
• een uitroep Au!
• een bevelzin Kom hier!
• een vertelzin  Ik weet zeker dat hij
 met nadruk  het gedaan heeft!
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thema 3 les 4 extra oefenen

1 Zet het uitroepteken bij de goede zin.

1  Weet je wat voor dag het vandaag is  

Ik ben jarig !  

2  Ik heb een toren gebouwd  

Nee, niet omgooien  

3  Gelukt  Ik probeer de bal in het doel 

te schoppen  

4  Ruim je speelgoed op   Mijn vader 

roept het al de hele week  

5 Mag ik een ijsje  Ik heb het zo ontzettend warm  

6 Nee, echt niet  Ik denk dat we die kant op moeten  

2 Schrijf het leesteken op. Kies uit een punt, een vraagteken of een uitroepteken. 

Ik was een keer op vakantie mijn ouders kwijt .  Ineens zag ik ze niet meer .  

Ik bedacht toen: ik ga ze heel hard roepen  Papa  

Een meneer hoorde mij roepen  Hij vroeg: Wat is er 

aan de hand  Gelukkig zag ik ze ineens  Ik riep: 

Hier ben ik  Ze stonden gewoon achter die meneer 

3 Schrijf het leesteken op. Kies uit een punt, een vraagteken of een uitroepteken.

1 We lopen met de klas door de stad .

2 We gaan naar het museum. Ik heb er zo’n zin in 

3 Vind jij een museum leuk 

4 Loop nou eens door 

5 Is dit wel de goede weg 

6 We zijn verkeerd gelopen, help 
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