Leestekens werkblad
Wil je zelf oefenen met leestekens? Dat kan ook. Je gaat in dit werkblad aan de slag met de meest
belangrijkste leestekens. De antwoorden van de opdrachten staan onderaan deze pagina.
Veel succes!
Opdracht 1
Plaats op de lege plekken de juiste leestekens. Kies uit: punt, vraagteken, uitroepteken en komma.
1.
2.
3.
4.
5.

Mieren zijn heel sterk _____ waardoor ze wel 10 tot 50 keer hun eigen gewicht
kunnen tillen _____
Heb jij wel eens koffie gedronken _____
Peter riep uit: ‘Ik heb het niet gedaan _____’
Janske heeft in haar etui pennen _____ stiften _____ potloden _____ en een gum _____
De aarde draait in 24 uur om zijn eigen as _____

Opdracht 2
Plaats op de lege plekken de juiste leestekens. Kies uit: punt, komma, dubbele punt, puntkomma en
aanhalingstekens.
1.
2.
3.
4.
5.

Pieter heeft veel baantjes gehad _____ krantenjongen _____ vakkenvuller _____ en 			
schoonmaker _____
Krantenjongen zijn vond hij het leukst _____ daar verdiende hij het meeste mee _____
Pieter vertelt _____ _____ Schoonmaken vond ik niks _____ _____
Daar moest hij andermans grote _____ vieze rotzooi steeds opruimen _____
Pieter zegt _____ _____Dat doe ik nooit meer _____ _____

Opdracht 3
Plaats op de lege plekken de juiste leestekens. Kies uit: haakjes, apostrof en koppelteken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je kunt me vanmiddag bellen _____ tussen 4 en 5 uur _____
Dan vertel ik je alles over panda_____s, flamingo_____s en amoebe_____s.
De flamingo_____olifant bestaat helaas niet.
Mens_____apen bestaan dan weer wel.
Zorg jij voor een A4_____tje? Dan kun je alles opschrijven.
Hilda_____s A4_____papier is op.
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Opdracht 4
Schrijf achter de zin het woord met de onderstreepte letter correct op. Bedenk daarvoor welk teken
er op de onderstreepte letter moet. Kies uit: trema (ë), accent aigu (é), accent grave (è) en accent
circonflexe (ê).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De reeen liepen door het bos. ____________
He, jij daar! ____________
Heeft Malou de enquete al ingevuld? ____________
Bij die enge scene in de film durfde ik niet te kijken. ____________
De loge had bloemen voor zijn oma geplukt. ____________
Wij zijn vanavond met zijn tweeen thuis. ____________
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Antwoorden
Antwoorden opdracht 1
1.
2.
3.
4.
5.

Mieren zijn heel sterk, waardoor ze wel 10 tot 50 keer hun eigen gewicht kunnen tillen.
(aan het eind van deze zin kan ook een uitroepteken)
Heb jij wel eens koffie gedronken?
Peter riep uit: ‘Ik heb het niet gedaan!’
Janske heeft in haar etui pennen, stiften, potloden (niks) en een gum.
De aarde draait in 24 uur om zijn eigen as.

Antwoorden opdracht 2
1.
2.
3.
4.
5.

Pieter heeft veel baantjes gehad: krantenjongen, vakkenvuller (niks) en schoonmaker.
Krantenjongen zijn vond hij het leukst; daar verdiende hij het meeste mee.
Pieter vertelt: ’Schoonmaken vond ik niks.’
Daar moest hij andermans grote, vieze rotzooi steeds opruimen.
Pieter roept: ‘Dat doe ik nooit meer!’

Antwoorden opdracht 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je kunt me vanmiddag bellen (tussen 4 en 5 uur).
Dan vertel ik je alles over panda’s, flamingo’s en amoebes. (Bij ‘amoebes’ komt geen 		
apostrof, omdat het woord op een -e eindigt)
De flamingo-olifant bestaat helaas niet.
Mensapen bestaan dan weer wel. (geen koppelteken)
Zorg jij voor een A4’tje? Dan kun je alles opschrijven.
Hilda’s A4-papier is op.

Antwoorden opdracht 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De reeen liepen door het bos. reeën
He, jij daar! Hé
Heeft Malou de enquete al ingevuld? enquête
Bij die enge scene in de film durfde ik niet te kijken. scène
De loge had bloemen voor zijn oma geplukt. logé
Wij zijn vanavond met zijn tweeen thuis. tweeën

En, hoe is het gegaan? Snap je nu alles van alle leestekens? Als dat nog niet zo is, dan hoef je je
daar zeker niet voor te schamen. Het is ook zoveel!
Gelukkig kun je altijd de theorie over verschillende leestekens in dit artikel nog eens opzoeken.
Daardoor weet jij straks als geen ander hoe je leestekens moet gebruiken!
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