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 Les 10 de zin: gewone zin, gewone vraagzin, vraagwoordzin 
  de betekenis van een punt, van een komma 
  de kantlijn inachtnemen 
  het lettertype/font 
 
.  ?  ,  ! Weet je hoe deze leestekens heten, die je voortdurend 
in de lessen ziet staan? 
Het zijn: de punt, het vraagteken, de komma, het uitroepteken. 
 
Een 'gewone zin' begint met een hoofdletter en eindigt met een 
punt. 
 
Een 'gewone vraagzin' begint met een hoofdletter en eindigt 
met een vraagteken. 
 
Een 'vraagwoordzin' begint met een vraagwoord en eindigt met 
een vraagteken. De vraagwoorden zijn:   
Wie..?  Wat..?  Wanneer..?  Waar..?  Waarom..?  Welk..?  
Welke..?  Hoe/Hoezo..?  Kortweg: w-woorden of hoe. 
 
Een zin is een rijtje woorden die samen iets betekenen.  
Van de hoofdletter in het beginwoord tot en met de punt na 
het laatste woord.  
Een punt is een stipje op de grondlijn, dus dit:  . 
Een zin kan slechts 1 woord hebben:  O?            ? heet vraagteken 

Of: Oh!                      !	heet uitroepteken 

Hoeveel  zinnen tel je in dit blok met paarse tekst?  
 
Het zijn welgeteld 6 zinnen.     

 
Wat betekent een punt aan het eind van een zin? 
Zo'n punt betekent: rust of pauze. Zodat je tijd hebt om 
bijvoorbeeld een beeld, een plaatje of filmpje, in je hoofd te 
maken van wat werd voorgelezen, of van wat jij gelezen hebt.  
Ook als je praat is rustig praten heel belangrijk.  
Dan hoort en begrijpt men je beter.  
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Zie je ook punten op letters staan? Op welke letters? 
Inderdaad, op de kleine letter  i  en de kleine letter  j. 
 
Waar zie je in de paarse tekst een komma, zo'n punt-met-een-
staartje, op de grondlijn staan?  
Staan die komma's ín de zin of op het eind ervan?  
Wat betekent zo'n komma? 
Ze staan ín de zin en betekenen: een beetje rust, een beetje 
pauze bij het doorlezen. 
 
Zie je dat zinnen nooit helemaal aan de rand van een papier 
beginnen en nooit aan de andere rand stoppen? Er is altijd links 
eerst eenzelfde stukje leeg papier. We schrijven namelijk pas ná 
een kantlijn. Die kantlijn kan onzichtbaar zijn. Ook rechts en 
bovenaan en onderaan houden we bij het schrijven een deel van 
het papier onbeschreven.  
Teksten staan dus in een soort lijstje. 
Onthoud dat jij daar ook voor zorgt, want jouw geschrijf is een 
lijstje waard! 
 
Ik schrijf altijd binnen kantlijnen. 
 
Heb je er, nu of later, zin in om zelf een vorm te verzinnen voor 
onze letters? Dus letters te versieren en/of wat te veranderen. 
Maar wel zo, dat iemand anders nog kan zien dat het onze 
letters zijn. 
Het woord voor eigen lettervormen is lettertype of font.  
 
Er zijn een heleboel fonts. Allerlei mensen hebben letters een 
eigen vorm gegeven, en gaven die vorm een naam.  
Wat is de naam van het font dat bij je thuis gebruikt wordt op 
de computer, of laptop?  
Vergeet niet jouw fontpagina of fontpagina's in je verslagkaft 
te doen. Font is een Engels woord. 
 
Heb je het handschrift van allerlei mensen rond je al vergeleken? 


