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door Jan de Waard

Interpunctie
‘Schiet op kinderen!’
Zonder punten of komma’s kan een tekst compleet verkeerd begrepen worden. Wat dacht je van de tekst hierboven? ‘Schiet op kinderen!’ Wie roept er nou zoiets? Op kinderen schieten? Hoe haal je het in je hoofd! Totdat
je een komma denkt tussen op en kinderen. Dan staat er ineens: ‘Schiet op, kinderen!’ Niks aan de hand dus.
Gewoon even de komma vergeten. En ja, kinderen mogen best weleens leren een beetje op te schieten. Dat
getreuzel altijd!
Deze lesbrief gaat over foute interpunctie. Interpunctie is het gebruik
van leestekens: punt, komma, uitroepteken, vraagteken, dubbele punt,
enzovoort. Je maakt opdrachten aan de hand van grappige foto’s van de
site taalvoutjes.nl.

Opdracht 1
Je wilt ergens naar binnen, maar er hangt een briefje op
de deur.
a

Moet je nou kloppen of juist niet? Wat bedoelt het briefje?
Kies A of B.
A De bel werkt, dus we hebben liever niet dat je klopt.
B De bel werkt niet, dus we willen graag dat je klopt.

b

Herschrijf het briefje zó dat de bedoeling die jij hebt gekozen,
duidelijk is.
Denk eraan: het is een kwestie van interpunctie!

Opdracht 2
Je bent bij je vriendin Mieke op bezoek in haar studentenhuis.
‘Pak maar iets te drinken uit de koelkast!’ zegt ze. In die
koelkast bewaren Mieke en haar huisgenoten namelijk hun
levensmiddelen. Dan zie je in de koelkast een briefje.
a

Je kunt dit briefje op twee manieren zien: als een briefje dat
Mieke heeft geschreven of als een briefje dat iemand anders
(haar vriendje?) heeft geschreven. Op welke twee manieren
kun je dit briefje uitleggen?

b

Als Mieke dit briefje heeft geschreven, wat is ze dan vergeten?
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Opdracht 3
a

Bij supermarkt Boni in Hasselt zoeken ze medewerkers. Maar
waarom reageert er niemand op de advertentie? Dat komt
door de belachelijke eis die Boni stelt. Welke eis is dat?

b

Herschrijf de zin die begint met Ben je ... zó dat duidelijk is wat
er eigenlijk wordt bedoeld. Denk weer aan de interpunctie.
Je mag eventueel ook woorden toevoegen.

Opdracht 4
Op het raam van een winkel is deze mededeling geplakt:
a

Hassan ziet de mededeling en denkt: laat ik maar gehoorzamen. Hij gooit zijn ijsje in de prullenbak en neemt zijn flesje
drinken mee naar binnen. Dan komt de winkeleigenaar boos
op hem af en roept: ‘Kun je niet lezen?!’ Waarom is de man
boos?

b

Welk leesteken is de maker van de mededeling vergeten en
waar moet het staan?

c

Hij had het ook kunnen oplossen door een woord weg te
laten. Welk woord?

d

Het probleem wordt ook een beetje veroorzaakt door het
woord eten. Waarom?
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Opdracht 5
Dat er tijdens voetbalwedstrijden vaak gevochten wordt,
wisten we. Maar dat Ajax misschien Aleppo loot in de tweede
ronde? Wat is hier fout gegaan?

Opdracht 6
a

Het vergeten van komma’s of punten leidt vaak tot grappige
misverstanden. Maar je kunt een komma ook op de verkeerde plaats zetten. Dat is niet grappig, maar heel dom. Vooral
als je er duizend dure affiches van laat drukken om in de
bushokjes op te hangen, zoals deze hier. Tussen welke twee
woorden moet de komma staan?

b

Waarom moet daar een komma?

Ga naar thiememeulenhoff.nl/nederlands voor nog meer lesbrieven en informatie over
de lesmethodes Nederlands voor Voortgezet Onderwijs.
vo@thiememeulenhoff.nl / 033 – 448 3600
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