4 Verbonden spraak
Werkblad 26
Da’s ...

Anna

34

Ramon

35

Irene

Daan

3

2

5 jaar getrouwd
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4 Verbonden spraak
Werkblad 27
Overzicht van veelvoorkomende functiewoorden met hun sterke en zwakke vorm
NB: Zwakke vormen worden vaak als sterke vormen geschreven.

Woordsoort

Sterke vorm

Zwakke vorm

Uitspraak van de
zwakke vorm

Voorbeeld

lidwoorden

een
het

’n
’t

[ən]
[ət]

Wat ’n lief kind!
Dat is ’t einde!

‘k
je
ie*
ze
we
ze

[k]
[jə]
[ie]
[zə]
[wə]
[zə]

’k ga weg.
Je bent vroeg
Komt ie ook?
Ze gaat mee.
We komen zo.
Ze kunnen niet.

me
je
’m
’r, d’r

[mə]
[jə]
[əm]
[ər, dәr]

Geef me maar thee.
Hij roept je.
Ik zie ’m.
Ik zie d’r niet.

jouw
zijn
haar

m’n
je
z’n
’r, d’r

[mәn]
[jә]
[zәn]
[әr, dәr]

Waar is m’n fiets?
Wat is je adres?
Dat is z’n zus.
Dat is ’r broer.

er
eens

’r, d’r
es

[әr, dәr]
[әs]

D’r is niemand.
Luister eens!

persoonlijke
voornaamwoorden ik
(subject)
jij
hij
zij
wij
zij

persoonlijke
voornaamwoorden mij
(object)
jou
hem
haar

Bezittelijke
voornaamwoorden mijn

Bijwoorden

* Niet aan het begin van een zin. Onder invloed van klanken vóór [i] komen de vormen [di] en [ti] voor (zeidie, istie).
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4 Verbonden spraak
Werkblad 28A
Functiewoorden
Niveau: vanaf A1/A2
1

Heb –––––––––––––––––––––––––

2

–––––––––––––––––––––––––

kantoor is vandaag weer ––––––––––––––––––––––––– gesloten.

3

–––––––––––––––––––––––––

keek niet naar ––––––––––––––––––––––––– moeder.

4

Is ––––––––––––––––––––––––– geslaagd voor ––––––––––––––––––––––––– toets?

5

–––––––––––––––––––––––––

zullen ––––––––––––––––––––––––– morgen bellen.

6

–––––––––––––––––––––––––

is weer ––––––––––––––––––––––––– mooie dag vandaag.

7

–––––––––––––––––––––––––

moet gauw ––––––––––––––––––––––––– bij ons langskomen.

8

Heb –––––––––––––––––––––––––

9

–––––––––––––––––––––––––

ben ––––––––––––––––––––––––– nog nooit geweest.

10

–––––––––––––––––––––––––

zijn niet genoeg stoelen in ––––––––––––––––––––––––– huis.
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tas ergens gezien?

glas water voor ––––––––––––––––––––––––– ?

4 Verbonden spraak
Werkblad 28 B
Functiewoorden
Niveau: vanaf A2
1

–––––––––––––––––––––––––

tas ––––––––––––––––––––––––– ?

2

–––––––––––––––––––––––––

kantoor is vandaag ––––––––––––––––––––––––– .

3

–––––––––––––––––––––––––

keek niet ––––––––––––––––––––––––– .

4

–––––––––––––––––––––––––

geslaagd ––––––––––––––––––––––––– ?

5

–––––––––––––––––––––––––

zullen ––––––––––––––––––––––––– .

6

–––––––––––––––––––––––––

weer ––––––––––––––––––––––––– .

7

–––––––––––––––––––––––––

moet gauw ––––––––––––––––––––––––– .

8

–––––––––––––––––––––––––

glas water ––––––––––––––––––––––––– ?

9

–––––––––––––––––––––––––

nog nooit ––––––––––––––––––––––––– .

10

–––––––––––––––––––––––––

niet genoeg stoelen ––––––––––––––––––––––––– .
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4 Verbonden spraak
Werkblad 29A
Sterke en zwakke vormen
Kies de beste vorm van het woord.
1

Heeft ze d’r/haar agenda thuis laten liggen?

2

Is dat jouw/je bril of mijn/m’n bril? Ze lijken erg op elkaar.

3

Zij hebben veel geld, wij/we helaas niet.

4

Heb jij de kranten opgeruimd?
- Nee dat heeft zij/ze gedaan.

5

Ze hebben één/een huis in Utrecht en één/een vakantiehuisje in België.

6

Ze heeft haar/d’r fiets op haar/d’r werk laten staan en is met haar/d’r vriend mee naar huis gereden.

7

Doe jouw/je jas uit en kom binnen.

8

Wonen jij/je en je broer al lang in Rotterdam?
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4 Verbonden spraak
Werkblad 29B
Sterke en zwakke vormen
In welke situatie gebruik je zwakke vormen en in welke sterke?
Bespreek de mogelijkheden.
1

Is dat z’n/zijn pc of de mijne?
- Dat weet ik niet, dat moet je/jij aan Christien vragen.

2

Hij heeft z’n/zijn been gebroken. Heb je/jij weleens een gebroken been gehad?
- Nee, maar ik heb weleens m’n/mijn arm gebroken.

3

Komt hij/ie vanmiddag?
- Ja.
En komt hij/ie morgen ook?

4

Kom je/jij vanmiddag?
- Ja.
En komt hij/ie ook?

5

Wil hij/ie koffie of thee?
- Geef ’m/hem maar thee, en geef me/mij maar koffie.

6

Drink je/jij graag thee?
- O nee, geef me/mij maar koffie.

7

Drink je koffie of thee?
- Ach, maakt niet uit; geef me/mij maar koffie.

8

Mag ik twee bier en een/één koffie?
- Twee bier en twee koffie?
Nee, een/één koffie.

9

Mag ik twee bier en een/één rode wijn?
- Twee bier en een/één witte wijn?
Nee, een/één rode wijn.

10

Heb je iets gehoord van Jan? Weet je of hij/ie komt vanavond?
- Hij /ie zei dat hij/ie kwam. Als ie/hij zegt dat hij/ie komt, dan komt ie/hij. Hij/ie komt altijd als
hij/ie zegt dat hij/ie komt.
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4 Verbonden spraak
Werkblad 30
Zwakke vormen, met name ‘er’
1

Moet dat boek op je bureau?
Ja hoor, leg ––––––––––––––––––––––––– maar op.

2

Mag die schaar bij het gereedschap?
Ja hoor, leg ––––––––––––––––––––––––– maar bij.

3

Zal ik het koffiezetapparaat aanzetten?
Ja hoor, zet ––––––––––––––––––––––––– maar aan.

4

Kan de pleister op het wondje?
Ja hoor, doe ––––––––––––––––––––––––– maar op.

5

Kunnen de broodjes in de oven?
Ja hoor, doe ––––––––––––––––––––––––– maar in.

6

Mag de stekker uit het stopcontact?
Ja hoor, haal ––––––––––––––––––––––––– maar uit.

7

Kan ik mijn jas hier ophangen?
Ja hoor, hang ––––––––––––––––––––––––– maar op.

8

De medicijnen in de kast?
Ja hoor, zet ––––––––––––––––––––––––– maar in.

9

Moet dat meisje naar de dokter?
Ja hoor, breng ––––––––––––––––––––––––– maar naartoe.

10

Mag Karin nog een koekje?
Ja hoor, geef ––––––––––––––––––––––––– maar een.
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4 Verbonden spraak
Werkblad 31
Medeklinker met klinker
1

Kijk uit!

2

Wat is er dan?

3

Ik weet het niet.

4

Mijn fiets staat boven in het rek.

5

Denk om uw hoofd!

6

Wat wilt u drinken?

7

Doet u maar een cola.

8

Wat een weertje.

9

Ja, het is volop zomer.

10

Komt hij ook morgen?
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4 Verbonden spraak
Werkblad 32
Klinker met klinker (1)
1

Een gouden ring

j/w

2

Rode appels

j/w

3

Goede reis!

j/w

4

Oude kaas

j/w

5

Rode wijn

j/w

6

Goedemiddag

j/w

7

Koude neus

j/w

8

Ik ben verkouden

j/w

9

Een dode muis

j/w

Kun je dat even vasthouden?

j/w

10
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4 Verbonden spraak
Werkblad 33A
Klinker met klinker (2)
1

januari

2

duo

3

beambte

4

reactie

5

evaluatie

6

geïnteresseerd

7

actualiteit

8

theater

9

situatie

10

beantwoorden
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4 Verbonden spraak
Werkblad 33B
Klinker met klinker (2)
1

Doe ook eens wat!

2

Ik zou in jouw geval geen haast hebben.

3

Is dat niets voor jou en mij?

4

Je trui en broek hangen over de stoel.

5

Mijn neefje zat op mijn knie en lachte naar mij.

6

We fietsen niet graag door kou en sneeuw.

7

Ze zei al tegen haar: ‘dat gaat niet.’

8

Zitten er ui en knoflook in die soep?
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4 Verbonden spraak
Werkblad 34
Invoegen -n1

Hij zette het glas voor me neer.

2

En toen wilde hij dat ik een slokje nam.

3

Ik geloofde het absoluut niet.

4

Ze bestelde appeltaart met slagroom.

5

Gisteren wilde ik thuis werken.

6

Ze legde me uit waarom ze geen tijd had.

7

Het verveelde hem dat het zo lang duurde.

8

Heb je hem een hand gegeven?
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4 Verbonden spraak
Werkblad 35
Dubbele medeklinkers
1

Er zijn negen kinderen die niet mee willen.

2

Kom maar hier.

3

U kunt tot maandag 16 juli uw pasje inleveren.

4

We gaan zaterdag op pad.

5

Hij heeft Tanja in zijn vakantie ontmoet.

6

Ik heb een probleem met mijn computer.

7

Je kunt niet met een kapot T-shirt naar je werk.

8

Ik wacht tot kwart over vijf, niet langer.
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4 Verbonden spraak
Werkblad 36
Weglaten van de [t]
Deel A
achtste
duizendste
feestdag
hoofdpijn
kastdeur
Kerstmis
kostbaar
luchtdicht
postcode
dichtbij

Deel B
1

Hij zegt niet waarom hij geen tijd heeft.

2

Ze stond bij de voordeur te wachten.

3

Waarom leest ze haar e-mail niet?

4

In acht steden doen ze mee aan die actie.

5

Geen vieze vingers in je mond stoppen.

6

Hij klaagt nooit over de hoeveelheid werk.

7

Dat komt door haar moeder. Die zeurt zo.

8

Die auto kost bijna 10.000 euro.

9

We moeten die woorden uit ons hoofd leren.

10

Wij gaan met de kerst naar de zon.

11

Ik word niet graag gestoord tijdens mijn werk.

12

Weet je wie het verst moet reizen?
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4 Verbonden spraak
Werkblad 37
Slotmedeklinkers
A
voorbeeld: geen

B

C

geen boek

geen huis

1

geen

geen idee

geen mens

2

aan

aan tafel

aan mij

3

klein

een klein meisje

een klein kind

4

in

in Parijs

in Londen

5

van

van hem

van mij

6

tien

tien personen

tien vrouwen

7

groen

groen gras

een groen bos

8

fijn

fijn bericht

fijn weekend

9

in

in Moskou

in Tokio

10

Jan

Jan de Bruin

Jan Meier
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4 Verbonden spraak
Werkblad 38
De sjwa
Deel A
1

arm

7

streng

2

elf

8

film

3

erg

9

welk

4

bank

10

loopt

5

drie

11

stad

6

herfst

12

straat

Deel B
1

a Kalm maar!
b Het komt goed.

2

a Wat erg!
b Ja, vreselijk.

3

a Wat een werk!
b Maar het is gelukt.

4

a Help! Help!
b Springen!

5

a Welke straat, zegt u?
b De Staringstraat.

6

a Pff, wat warm!
b Ja, en geen wolk te zien.

7

a Welke film?
b O, die is stom.

8

a Met suiker en melk?
b Een beetje suiker.
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4 Verbonden spraak
Werkblad 39
De sjwa
Cursist A
1

Koffie moet sterk zijn.

2

Een mes moet scherp zijn.

3

Ik hou van warm weer.

4

Een flinke storm kan geen kwaad.

5

Een beetje verf is niet erg.

6

Een goede chirurg mag een beetje vreemd zijn.

7

Hij woonde altijd al in een klein dorp.

8

Ze heeft altijd leuk werk gehad.

9

Hij heeft altijd hard gewerkt.

10

Het regent altijd veel in de herfst.

Cursist B
1

Maar deze is wel erg sterk.

2

Maar dit mes is wel erg scherp.

3

Maar vandaag is het wel erg warm.

4

Maar vannacht hadden we wel een erg zware storm.

5

Maar jij gebruikt wel erg veel verf.

6

Maar dit is wel een erg vreemde chirurg.

7

Maar nu woont hij wel in een erg klein dorp.

8

Maar nu heeft ze wel erg leuk werk.

9

Maar dit jaar heeft hij wel erg hard gewerkt.

10

Maar dit is wel een erg natte herfst.
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