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Lees de taalweter.

Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord verwijst naar iets dat (of iemand die) al eerder vernoemd werd.
Verwijswoorden zorgen ervoor dat we niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen.
Bv.

Op een ochtend zag een reiger paling zwemmen in de Swalm.

Nee, dacht hij, dat is mijn smaak niet. Ik wil het neusje van de zalm.
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Trek een pijl naar het woord of de woorden waarnaar de vetgedrukte verwijswoorden verwijzen.
1 Een voetballer staat na de wedstrijd onder de douche met een paraplu.
“Waarom doe je dat?” vraagt een teamgenoot.
Hij antwoordt: “Ik ben mijn handdoek vergeten!”

2 Waarom mogen koeien niet naar een voetbalwedstrijd komen kijken?
Ze zeggen alleen maar “Boe!”

3 Waarom mocht de paus het zwembad niet in?
Zijn badmuts was te klein.

4 Jantjes papa wacht tot Jantje thuiskomt. Maar hij komt niet thuis. Dus kijkt zijn vader waar
zoonlief blijft. Bij de school treft hij hem aan. “Jantje,” vraagt hij, “waarom kom je niet naar
huis?” Jantje antwoordt: “We leerden vandaag dat de aarde draait. Ik wacht tot ons huis
voorbijkomt.”
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Vul de zinnen aan met het juiste verwijswoord. Kies uit:
jij – mij – hij – hem – ze – hij

De kleine jongen is bang omdat het onweert. Met een trillende stem vraagt
“Mama, wil

bij

Mama geeft

:

slapen vannacht?”

een knuffel en zegt: “Dat kan ik niet, ik moet bij papa slapen.”

Het jongetje is even stil en zegt dan: “Wat een grote bangerik is

toch, hé.”

mij – hij – zij – ze

De telefoon rinkelt en Jantje neemt op.
“Dag, vriendje”, zegt een mannenstem aan de andere kant van de lijn. “Is je papa thuis?”
“Ja,” fluistert Jantje, “

is thuis, maar

is druk bezig.”

“En je mama?” vraagt de man. “Is je mama thuis?”
“Ja,” fluistert Jantje weer, “

is ook thuis, maar

is ook druk bezig.”

“Is er misschien nog iemand anders thuis dan?” vraagt de man wanhopig.
“Ja, m’n grote zus”, fluistert Jantje, “maar

is ook bezig.”

“Zeg,” vraagt de man, “waar zijn ze mee bezig dat ze niet aan de telefoon kunnen komen?”
“

4

zijn

aan het zoeken!” fluistert Jantje.

Vul een passend verwijswoord in.

Jantje gaat met oma naar het park.

ziet twee euro liggen en wil het geld oprapen.

Oma zegt: “Je mag niets oprapen wat op de grond ligt, dat is vies.”
Even verder ziet

twintig euro, maar oma zegt opnieuw: “Je mag niets oprapen, want

alles wat op de grond ligt, is vies.”
Een uurtje later valt oma op de grond.
“Nee,” zegt

zegt: “Jantje, help

, “want alles wat op de grond ligt, is vies!”
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even.”

