
Ik leer 
mooie zinnen 
schrijven!

Naam:

Werkboek
Groep 6





Lees de zinnen hieronder. Waar moet de komma? Zet ze op de goede plaats!

Werkblad 1

Ik ben gek op honden katten tamme ratjes en wandelende takken.

Mieke klopt het dat je jouw sporttas, jas en schoenen nog niet hebt opgeruimd?

Ik moet hard rennen omdat ik anders niet op tijd voor mijn afspraak ben.

Ajax Feijenoord PSV en AZ zijn betere ploegen dan De Graafschap 
omdat ze veel meer geld kunnen besteden aan goede spelers

Hoewel Lisa braaf lijkt kan ze koppig eigenwijs en onuitstaanbaar zijn.

1

2

3

4

5



Werkblad 2

Lees de tekst hieronder. Zie je dat er geen enkele komma in staat? Ga maar zoeken waar 
dat wel moet en plaats de komma op de goede plaats.

Je hebt nu de komma’s geplaatst. Komma’s zet je bij een aanspreking, voor een 
voegwoord en bij een opsomming. Kleur de komma’s: bij een aanspreking  groen , voor 
een voegwoord  blauw  en bij een opsomming  geel . 

Lees de laatste zin nog eens: ‘Omdat Jan een enorme hekel aan boodschappen doen 
heeft, doet hij toch maar wat zijn moeder vraagt.’

Waarom is deze zin niet logisch?

Hoe kun je hem anders opschrijven dat het wel logisch is?

Jan mag ik je wat vragen? Kun je voor mij even naar de winkel? Ik kan zelf niet 
gaan omdat ik thuis moet blijven. De monteur kan elk moment komen. Kun je in de 
winkel wat groente een pakje spaghetti tomatensaus en kaas meenemen? 
Het liefst de kaas die in de aanbieding is. Hier heb je een tas wat lege flessen om 
in te leveren en mijn bankpasje. Omdat Jan een enorme hekel aan boodschappen 
doen heeft, doet hij toch maar wat zijn moeder vraagt. 



Werkblad 3

Je ziet hieronder twee zinnen. Die zinnen ga je drie keer veranderen. Je voegt er iets aan 
toe, waardoor ze informatiever worden. Gebruik daarbij de woorden die erbij staan. Denk 
aan de komma’s.

In de Efteling is van alles te beleven.

Oudere mensen hebben vaak gezondheidsproblemen.
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Werkblad 4

Lees de volgende zinnen. Ze zijn niet logisch. 
Denk eerst na wat er niet klopt. Verbeter daarna de zin! 

De televisie ging uit, waardoor de stroom uitviel.

Hoewel de meeste mensen graag vakantie hebben, genieten ze van hun vrije tijd.

Vegetariërs eten geen vlees, maar veganisten eten ook geen vlees.

Ik had teveel patat gegeten, omdat de riem van de broek te strak zat.

Net zoals de carnavalsoptocht werd afgelast, ging de voetbalwedstrijd wel door.
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Werkblad 5

Mijn broertje houdt niet van winkelen, maar ik wel.

Ik houd niet van zuurkool, toch eet ik het op.

Auto’s wassen doe ik niet graag, behalve als ik er geld voor krijg.

Ik wil graag dat nieuwe spel kopen, maar ik vind het erg duur.

Ik dacht dat ik de som fout had gemaakt, de juf zei echter dat het goed was.

Een haas heeft grote oren, net zoals een olifant.

Maarten heeft nieuwe schoenen aan, net als ik!

Later word ik een hele goede voetballer, net zoals Ronaldo.

Om nog op tijd op school te komen, ga ik toch maar fietsen.

De woonkamer wordt warm door middel van de open haard.

Om de bus te halen, moet ik hard doorrennen. 

Ik ging met mijn ski’s de helling te snel af, waardoor ik mijn been brak.

Het regende pijpenstelen, daardoor werd ik kleddernat.

Je bent pas 12 jaar, om die reden mag je nog niet alleen naar een dancefeest.

Het stormde met een windkracht 11, waardoor alle wedstrijden werden afgelast.

Welke vier zinnen hebben jullie bedacht?



Werkblad 6

Lees de tekst hieronder. Ga op zoek naar de ‘waar’- en de ‘wanneerstukjes’. Zet onder de 
‘waarstukjes’ een groene streep, zet onder de ‘wanneerstukjes’ een blauwe streep.

Misschien heb je gemerkt dat in het stukje alle komma’s vergeten zijn. 
Zet waar het nodig is een komma. 

Kun je van de volgende zin een mooie langere zin maken met een ‘waar’- en ‘wanneer-
stukje’? 

John ga je mee naar mijn huis? Dan kunnen we in mijn slaapkamer lekker even gamen. 

Ik heb in de keukenkast nog chips cola en smarties staan. Dat wordt smullen. Mijn moeder 

en vader komen pas vanavond om zeven uur thuis. En doordat ze zo laat zijn kunnen we 

fijn de tijd nemen om achter de Playstation Minecraft te spelen. Ik kan zo direct ook wel 

even bellen of je vanavond mee kunt eten.

Ik werd wakker van de vuilnisauto.
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Werkblad 7

Tegenstelling

Tegenstelling

Overeenkomst

Verklaring

Oorzaak-gevolg

Overeenkomst

Oorzaak-gevolg

Verklaring

Echter

Hetzelfde als

Daarom

Om die reden Met de bedoeling

Behalve als Aan de ene/andere kant

Maar

Net zoals

Daardoor

Toch

Net als

Door

Waardoor

Bedenk samen een mooie samengestelde zin. Gebruik een logisch voegwoord. Kan in de 
zin het voegwoord ook vooraan? Schrijf deze zin er dan ook bij. 



Werkblad 8
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Lees het volgende verhaal. Het is geschreven door een leerling van groep 6.

Dit verhaaltje kan nog wel wat verbeterd worden. Kun je iets meer vertellen over de plaats 
waar het zich afspeelt? Of wanneer het gebeurd is? Bedenk er vier stukjes bij. Schrijf die 
hieronder. Geef ze een nummer en zet het nummer in het verhaal. Dan weet je waar het in 
het verhaal kan worden toegevoegd.

Het verhaal lijkt niet af ... Hoe gaat het verder met Lisa en Noor? Kun je een mooi eind 
bedenken? Denk goed na of je iets kunt bedenken over de tijd en de plaats waar het 
verhaal zich afspeeld.

Op weg naar de skatebaan. Lisa en Noor zijn op weg naar de skatebaan. 
Lisa staat op haar skatebord en Noor is al bezig met skaten. 
Noor vraagt: ‘Lisa, kunnen we eerst naar de winkel?’ 
“Ja, zegt Noor, ik heb wel wat geld bij me, dan kopen we eerst iets lekkers.’ 
‘Wat zullen we gaan halen?’ ‘Chips natuurlijk’, roept Lisa.
Samen skaten ze het plein af. Maar oeps: er is een open put. 
Het deksel is eraf. Noor let niet goed op en valt in de put. 
‘Noor, ben je er nog?’, vraagt Lisa. ‘Ja, kun je me eruit trekken?’, vraagt Noor.
‘Oké, dat ga ik proberen, heb je bloed?’ 
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