
succescriteria
bij het schrijven van een verhaal

stap actie voorbeeld

stap 1 Ik zet aan het begin van elke zin 
een hoofdletter en eindig met een interpunctie.

stap 2 Ik schrijf een hoofdletter bij:
namen - aardrijkskundige plaatsen/afleidingen
- feestdagen - gebeurtenissen

Deze zin is een voorbeeld.
Mag ik jou wat vragen?

Belgische bonbons
mevrouw De Wit - mevrouw M. de Wit
Restaurant De Pauw

stap 3 Ik zet een komma tussen twee werkwoorden.
Ik schrijf een dubbele punt bij een gedachte.
Ik schrijf een komma na een gedachte.

Als je A zegt, moet je ook B zeggen. 
Ik dacht: ik ben goed bezig.
Ik ben goed bezig, dacht ik.

stap 4 Ik schrijf aanhalingstekens wanneer iets
letterlijk wordt gezegd. Bij een citaat begin ik
met een hoofdletter. 

Mijn juf zei: 'Goed gedaan.'
'Goedemorgen!', zei mijn juf. 
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Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram, 
facebook en/of website bij anderen aanraadt! 
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