
Ik leer 
mooie zinnen 
schrijven!

Naam:

Werkboek
Groep 8
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als ik in mijn bed lig krijg ik altijd dromen

Mijn moeder zegt dat ik in mijn slaap praat 

Soms zijn mijn dromen leuk, maar soms ook. 

Ik hoop dat ik geen rare dingen in mijn slaap. 

Lees de zinnen. Ze zijn niet goed! Kun jij ze beter maken?

Werkblad 1
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Opdracht 1: kleur het woord dat iets zegt over het dier geel. 

Opdracht 2: Maak zelf twee zinnen waarin je de woorden hieronder gebruikt. 
Maak er een mooie lange zin van. 

De trouwe hond ligt in zijn mandje te slapen.

 Achter de bank zit het bange katje.

 In de hoek zie ik een enge spin.

 Tamme ratten zijn leuker dan wilde ratten.

 In het hok zit een wit konijn.

Werkblad 2

Koekje

Boek
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Ik voel me een beetje ziek. 

De hond blaft hard. 

De bladeren vallen van de 
boom.

Ik hoor de wekker.

Plak de zinnen nu aan elkaar met het woordje ‘maar’. Denk aan de komma.

Het is geen herfst.

Ik heb geen zin om op te staan.

Het is een lief beest.

Ik wil graag naar school.

Werkblad 3
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Opdracht 1: Welke zinnen horen bij elkaar? Verbind ze met een lijntje.

Opdracht 2: Maak de zinnen af. Bedenk zelf de tegenstelling. 
Gebruik het woord ‘maar’.

Ik schop de bal hoog,

Vandaag is het buiten warm,
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Het waait.

Ik heb kiespijn.

Het gras is groen.

De fietser zat met zijn telefoon 
te spelen.

Ik ben blij.

Een tijger is gevaarlijk.

want

omdat

omdat

Omdat

want

want

Maak van de twee zinnen steeds één lange zin.
Bijvoorbeeld: 

Denk goed na wat de oorzaak en het gevolg is.

Ik ben blij, want ik kreeg een cadeau.

Kun je ook van de volgende zinnen één zin maken. Begin met het woordje ‘omdat’.

De wieken van de molen 
draaien.

Ik snoep teveel.

Mijn vader sproeit het gazon 
elke dag.

De fietser reed tegen een 
boom aan.

Ik kreeg een cadeau.

Een tijger is een roofdier.

Werkblad 4



Werkblad 5

Ik heb een blaar onder 
mijn voet.

Gamen is leuk.

De hond is trouw.

Nina is vrolijk.

Mijn voet doet zeer. 

Ik bak een taart.

want

omdat

omdat

omdat

want

omdat

Maak van de twee zinnen één mooie zin met het voegwoord dat ervoor staat. 
Denk aan de komma.

Ik ben blij. Ik kreeg een cadeau.
Ik ben blij, want ik kreeg een cadeau.

Ik heb last bij het lopen.

Je kunt het samen met 
een vriendje doen.

Hij gaat lief naast zijn 
baasje liggen.

Nina zingt een blij liedje.

Mijn nagels zijn te lang 
geworden.

Mama is jarig.
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Werkblad 6

Ik wil een rijbewijs halen.

Ik wil het spelletje winnen.

Ik wil op tijd zijn.

Ik heb een pen nodig.

om te

om te

om te

om te

om te

Zoek de juiste zinnen bij elkaar en gebruikt de woordjes ‘om te’ om er een mooie 
zin van te maken. 

Kunnen jullie zelf een zin bedenken met ‘om te’?

Ik wil autorijden.

Ik ga veel oefenen.

Ik moet hard doortrappen.

Ik ga schrijven.



Werkblad 7

Wilma ging naar huis, omdat om te

Je kunt mijn fiets voor één keer lenen, maar

Ik zit graag achter de computer, maar

Omdat mijn vriendjes niet thuis zijn, 

Jeroen heeft zijn huiswerk niet af, dus

Vandaag ga ik niet naar school, want

Ik zat tot over mijn oren onder de modder, dus

Ik ben dol op vrije dagen, want

Zoek de juiste zinnen bij elkaar en gebruikt de woordjes ‘om te’ om er een mooie 
zin van te maken. 



Werkblad 8

Vraag

Vraag

Vraag

Antwoord

Antwoord

Antwoord

De één bedenkt de vraag, de ander het antwoord.
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