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Lees de mop.

1. Saar zit achter de computer en schrijft een brief aan haar oma.
2. Komt haar broer binnen en vraagt: ‘Saar, waarom typ je zo langzaam?’
3. ‘Omdat oma niet zo snel kan lezen,’ antwoordt Saar.

Welke zinnen zijn waar?

 waar niet waar

In zin 1 staat de directe rede.  Q Q 
In zin 2 staat de directe rede.  Q Q
Zin 3 staat in de directe rede.  Q Q
Tussen de aanhalingstekens staat precies wat er gezegd is.  Q Q
Achter vraagt in zin 2 moet de dubbele punt weg.  Q Q
Voor antwoordt moet eigenlijk een dubbele punt staan.  Q Q

Maak de zinnen af. Gebruik de directe rede. Zet de aanhalingstekens en dubbele  
punten op de goede plaats. De eerste zin is voorgedaan.

Mehmet zei : ‘Ik tennis twee keer in de week.’

Sacha antwoordde 

Liv vertelde 

Duco vroeg

Mika beweerde 

Yusuf zei 

Dries riep 

blad
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Wat ga je doen?

Je oefent met dubbele punten en aanhalingstekens.
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Aanhalingstekens zien eruit als komma’s. Ze staan aan het  
begin en aan het eind van een zin.  
Ze staan boven aan de regel. Bijvoorbeeld:

Aanhalingstekens gebruik je als je precies  
opschrijft wat iemand zegt (directe rede). Als er niet precies  
staat wat iemand zegt, gebruik je geen aanhalingstekens  
(indirecte rede). Bijvoorbeeld:

Staat er een zin voor zoals:
- Mama zei
- Maud antwoordde
dan komt achter die zin een dubbele punt. Staan die zinnen  
achter wat er gezegd wordt, dan blijft de dubbele punt weg.  
Er staat dan een komma. Bijvoorbeeld:

          

          

          

          

          

          

          

Mama vroeg: ‘Ga je mee naar huis?’
‘Ik wil niet naar huis,’ antwoordde Maud.

‘Dat vind ik leuk voor je.’

Job zei: ‘Ik kom.’ 
Job zei dat hij zou komen. 



 

Huiswerk          naam_________________ 

 

 

 


