
© Surfspin 2007

werkblad David zoekt met Davindi (de hoofdletter, les 4)

Dit is het vierde lesje over de hoofdletter. Er worden vier nieuwe regels behandeld. De regels
zijn weer gewoon doorgenummerd.
Lees de regels goed door en maak daarna de opdracht.

De volgende woorden schrijf je met een hoofdletter:

7. De namen van clubs, bedrijven en andere organisaties.
Voorbeelden: Feyenoord, Kennisnet, Philips, Tweede Kamer.
In samenstellingen schrijf je ook een hoofdletter: Feyenoordspeler, Tweede Kamerlid.
In afleidingen schrijf je ook een hoofdletter: Ajacied, Feyenoorder.

8. Merknamen.
Voorbeelden: Spa, Volkswagen.
In samenstellingen schrijf je ook een hoofdletter: Spafles, Volkswagenbusje.

9. De namen van evenementen, prijzen e.d.
Voorbeelden: Elfstedentocht, Kinderboekenweek, Nobelprijs, Gouden Griffel.
In samenstellingen schrijf je ook een hoofdletter: Nobelprijsuitreiking, Gouden Griffelwinnaar.

10. Boektitels en de namen van liedjes, bouwwerken, voertuigen e.d.
Voorbeelden: Bijbel, Koran, Thora, Wilhelmus, Catshuis, Titanic, Apollo 13.
In samenstellingen schrijf je ook een hoofdletter: Bijbelvertaling, Apollo 13-raket.

Uitzonderingen:
10a. bijbeltje, kinderbijbel, thorarol.

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 ‘Berbers spreken Berber’ (de hoofdletter, les 2):
http://www.surfspin.nl/hoofdletter2.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: 7, 8, 9, 10 of 10a.

 1. Davindi is de zoekmachine van ...................................... Kennisnet/kennisnet. (    )

 2. Wanneer is de ..................................................... Boekenweek/boekenweek? (    )

 3. Als je om een glas spa vraagt, dan krijg je niet per se het merk ....... Spa/spa. (    )

 4. Het .............................. Catshuis/catshuis is de ambtswoning van de premier. (    )

 5. De ..................................... Eiffeltoren/eiffeltoren staat aan de rivier de Seine. (    )

 6. De ................................. Efteling/efteling is een attractiepark bij Kaatsheuvel. (    )

 7. De ................................................. Klaagmuur/klaagmuur staat in Jeruzalem. (    )

 8. De ........................................... Titanic/titanic voer tegen een ijsberg en zonk. (    )

 9. De ............................................ Koran/koran is het heilige boek van de islam. (    )

10. Dominee gaf mij een ................................................ Bijbeltje/bijbeltje cadeau. (    )

11. De ............................................. Martinitoren/martinitoren staat in Groningen. (    )

12. De laatste ..................................... Elfstedentocht/elfstedentocht was in 1997. (    )

13 Khalid Boulahrouz voetbalde bij ........................................... Chelsea/chelsea. (    )

14. Het stadion van FC Groningen heet de............................. Euroborg/euroborg. (    )

15. In 1999 kregen twee Nederlanders de ........................... Nobelprijs/nobelprijs. (    )

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


