
hoofdletter

Je gebruikt hoofdletters:
• aan het begin van een zin en de directe rede;
• bij eigennamen;
• bij namen van plaatsen, streken, landen, 

bergen, rivieren;

Hamza is geboren in Utrecht. 

uitroepteken

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

een uitroep:  Au!
een bevelzin: Kom hier!
een vertelzin met nadruk: 
Ik weet zeker dat hij het gedaan heeft! 

punt

Aan het eind van de zin staat altijd een punt.

De jongen is blij. Hij gaat op reis met zijn vriend.

vraagteken

Een vraagzin is een zin waarin je iets vraagt. 
Aan het eind van een vraagzin staat een 
vraagteken.

Heeft Huib een vis in een vissenkom?
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komma

Je schrijft een komma:
• als je iemand aanspreekt;
• tussen twee persoonsvormen;
• bij een opsomming in een zin.
• om de lezer te helpen een lange zin te 

begrijpen;
Je schrijft geen komma voor ‘en’.

Aziz, ga je mee? Ga je mee, Aziz?
Als Tim komt, kunnen we weg.
Jara doet: aerobics, surfen, zeilen en schaken.
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puntkomma 

directe rede

Bij de directe rede herhaal je letterlijk wat iemand 
heeft gezegd. 
Je gebruikt een dubbele punt en 
aanhalingstekens. De letterlijke tekst begint 
met een hoofdletter. 

Ze zei: ‘Ik wil je nooit meer zien.’

De puntkomma gebruik je 
• tussen twee hoofdzinnen die bij elkaar 

horen;
• als er geen voegwoord staat tussen de twee 

hoofdzinnen.

De puntkomma sluit een mededeling in de ene 
zin af (zoals een punt) en geeft aan dat de 
mededeling in de volgende zin erbij hoort (zoals 
een komma).

Morgen is mijn broer jarig; alle vrienden zijn 
uitgenodigd.

aanhalingstekens

Je gebruikt aanhalingstekens als je precies 
opschrijft wat iemand zegt.

‘Dat had je niet moeten doen!’

Vaak staat er een kort zinnetje achter.
Tussen wat iemand zegt en dat korte zinnetje 
hoort een komma, tenzij er al een leesteken staat.

‘Dat heb je goed gedaan,’ zei de juf.
‘Wie weet het antwoord?’ vraagt de juf. 

dubbele punt

De dubbele punt gebruik je als je een aantal 
dingen achter elkaar opsomt.
Tussen de dingen die je opsomt, komt een komma.

Dit zijn leestekens: de punt, het vraagteken, 
het uitroepteken, de komma en de dubbele punt.


