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werkblad Berbers spreken Berber (de hoofdletter, les 2)

Dit is het tweede lesje over de hoofdletter. Er worden twee nieuwe regels behandeld. Zoals
je ziet zijn de regels gewoon doorgenummerd (de regels 1 en 2 staan in les 1).
Lees de regels goed door en maak daarna de opdracht.

De volgende woorden schrijf je met een hoofdletter:

3. De namen van bevolkingsgroepen.
Voorbeelden: Apache, Eskimo, Berber, Arabier, Jood, Viking.
In samenstellingen schrijf je ook een hoofdletter: Eskimovolk, Vikingschip.

Uitzonderingen:
3a. De woorden indiaan en zigeuner (en dus ook indianentent, zigeunervolk e.d.).

L De namen van de aparte stammen krijgen wél een hoofdletter: Apache).

3b. Scheldnamen en spotnamen. Voorbeeldje: kaaskop voor ‘Hollander’.
3c. Namen die op de huidskleur slaan. Voorbeelden: blanke, mulat, neger, roodhuid.
3d. Woorden die geen mens aanduiden, maar een plant, dier of ding.
Voorbeelden: afrikaantje ‘plant’, berber ‘tapijt’, chinees ‘Chinees restaurant’, japanner
‘Japanse auto’, shetlander ‘pony’.

L Een aanhanger van het joodse geloof is een jood. In de godsdienstige betekenis schrijf je

jood dus met een kleine letter! (Net als o.a. christen, hindoe en moslim).
Goed gespeld is: Niet iedere Jood is een jood en niet iedere Arabier is een moslim.

4. De namen van talen en dialecten.
Voorbeelden: Engels, Fries, Vlaams, Gronings.
Ook de bijvoeglijke naamwoorden schrijf je met een hoofdletter: een Engels woordenboek,
een Gronings dialect.
Ook in samenstellingen schrijf je een hoofdletter: Duitssprekend, Franstalig.

Dit is de koppeling naar het werkblad ‘Adje uit Appelscha’ (de hoofdletter, les 1):
http://www.surfspin.nl/hoofdletter1.pdf.
Dit is de koppeling naar het werkblad ‘Chanoeka op Curaçao’ (de hoofdletter, les 3):
http://www.surfspin.nl/hoofdletter3.pdf.
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OPDRACHT

Bij de volgende zinnen moet je steeds kiezen uit twee spellingen: met of zonder hoofdletter.
Als je twijfelt, gebruik dan een potlood. Na afloop kun je je antwoorden zelf nakijken. De link
vind je onderaan.

Je moet drie dingen doen:
- zet door de foute spelling een streep;
- schrijf de juiste spelling op de stippellijn;
- zet tussen de haakjes welke regel je hebt toegepast: 3, 3a, 3b, 3c, 3d of 4.

 1. Een .............................................................. Berber/berber spreekt Berber(s). (   )

 2. De ................................................................. Apachen/apachen zijn indianen. (   )

 3. De tomahawk van de .......................... Indiaan/indiaan was aan de botte kant. (   )

 4. Noem een indiaan a.j.b. geen ........................................... Roodhuid/roodhuid! (   )

 5. Archeologen vonden een ................................................ Mayastad/mayastad. (   )

 6. De  ........................................ Eskimo’s/eskimo’s worden vaak Inuit genoemd. (   )

 7. Een synoniem van husky is .................................... Eskimohond/eskimohond. (   )

 8. Het Engelse woord voor ........................................ Zigeuner/zigeuner is gipsy. (   )

 9. Ik hou van .................................................... Zigeunermuziek/zigeunermuziek. (   )

10. IJslanders en ........................................ Shetlanders/shetlanders zijn paarden. (   )

11. Juf Sanne is getrouwd met een ....................................................... Fries/fries. (   )

12. Leeuwarden is de Friese/friese ....................................................... hoofdstad. (2)

13. Het woord fierljeppen komt uit het ................................................... Fries/fries (   )

14. Is De fûke een ........................................................ Friestalige/friestalige film? (   )

15. De arrenslee werd getrokken door een ........................................... Fries/fries. (   )

16. In Israël wonen .................................................... Joden/joden en Palestijnen. (   )

17. Op Curaçao spreekt men ........................................ Papiamento/papiamento. (   )

18. De ............................ Dalmatiër/dalmatiër heet ook wel rijst-met-krentenhond. (   )

19. De directrice rijdt in een ............................................... Amerikaan/amerikaan. (   )

20. In de tuin groeien ...................................................... Afrikaantjes/afrikaantjes. (   )

De antwoorden vind je hier: http://www.surfspin.nl/kaaskop.html.


