
Sinsbou

Kategory Karren
Titel Sinsbou / Zinsbouw / Sentence structure

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen de wurdfolchoarder fan sinnen yn ferskiedene 
talen en ferlykje sy dizze mei elkoar.

Doelgroep Underbou
Fak Taalfak: Ingelsk, Frysk, Nêderlansk, Frânsk, Dútsk
Doer 30 minuten
Link mei curriculum Taalbeskôging
Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk, Frânsk, Dútsk

Link mei FREPA Taalbewustwêzen 
Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinbou)

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen en taalfergelyk

Beskriuwing 
aktiviteit

Tarieding troch dosint
•  Meitsje in Kahoot (of meitsje gebrûk fan in oar programma) of doch de útfiering fan 

de aktiviteit op in oare wize. It is de bedoeling dat de learlingen de sinnen mei de 
goede wurdfolchoarder selektearje. Hoe dreech de opdracht makke wurdt hinget ôf 
fan it nivo fan de learlingen. 

•  Selektearje de kontrôlekaarten mei type wurden foar de doeltaal. Ofhinklik fan wêr’t 
de learlingen op fokusje moatte, kinst wat aspekten tafoegje of weilitte (sels hiele 
kaarten, bygelyks bywurden as dit ûnderwerp noch net behannele is) as dy te dreech 
of te simpel binne. Printsje de kaartsjes.

•  Kies/pas sinnen oan dy’t oersetten wurde moatte (leafst relatearre oan it ûnderwerp 
dêr’t op it stuit oan wurke wurdt). Ferdiel de sinnen yn lytsere parten dyt’ oerienkomt 
mei de funksje yn de sin (byg. ûnderwerp, tiidwurd, bywurd, enfsh.) Printsje dizze 
wurden op A5/A6 formaat. 

•  De stuollen en tafels meie oan de kant mei útsûndering fan 1 as 2 tafels yn it midden 
fan it lokaal. 

Stap 1: Opwaarmer
•  Learlingen dogge de Kahoot (7-10 sinnen). Se dogge it sûnder dat de wurdfolchoarder 

útlein en/of bepraat is. 

Stap 2:
•  Spried de wurden dêr’t de sinnen mei makke wurde moatte út op de tafel yn it 

midden fan it lokaal. Jou de kontrôlekaarten mei type wurden oan 7 learlingen yn de 
klasse. Sy moatte alles kontrôlearje wat wichtich is foar harren type wurd. 

•  Jou de learlingen in sin dy’t wy oersette moatte fan Nederlânsk nei Ingelsk/Dútsk/
Frânsk/(Frysk). 



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 2 (fuortset):
•  De learlingen mei in kontrôlekaart kieze it wurd dat sy nedich binne om de sin yn 

de doeltaal te foarmjen. Sy hâlde dizze nije wurden yn de neffens harren goede 
folchoarder omheech sadat de rest fan de klasse se lêze kinne.

•  De learlingen mei de kontrôlekaarten wurde frege of de sin korrekt is (byg. haadletter 
oan it begjin fan de sin, wurdfolchoarder, ensfh.) 

•  Ien learling is ferantwurdlik foar it opskriuwen fan de korrekte oersetting (byg. op it 
boerd ûnder de orizjinele sin)

•  Dit kin werhelle wurde mei ferskeidene sinnen. De learlingen kinne om de beurt de 
kontrôlekaarten hawwe. 

•  Bepraat de ferskillen tusken Nederlânsk en de doeltaal en ek de oare frjemde talen 
(byg. wurdfolchoarder by in fraach, posysje fan in tiidwurd, enfsh.). 

Stap 3:
•  Om de aktiviteit dreger te meitsjen kinst de basisfoarm fan de wurden brûke (byg. 

‘go’ ynstee fan ‘went’ by Ingelsk of inkelfâld ynstee fan meartal) en brûk sinnen mei 
wurden dy’t itselde binne en faak problemen opsmite (byg. their/there, she/they).

Foarbylden
Gisteren was Peter te ziek om naar school te gaan.
Yesterday Peter was too sick to go to school. 
→ Yesterday │ Peter │ was │ too │ sick │ to │ go │ to │ school.

Zij zag hen, maar zij zagen haar niet.
She saw them, but they didn’t see her.
→ She │ saw │ them │ , │ but │ they │ didn’t │ see │ her. 

Materialen • Kontrôlekaarten mei type wurden en sinsdielen yn it Ingelsk of Dútsk of Frânsk
•  Foarbyld fan in Kahoot

Foarbyld Kahoot:

Sinsbou


