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Voorwoord 

Een taal leren kun je vergelijken met het optrekken van een gebouw. Je kunt een
hoop stenen verzamelen en proberen die op elkaar te zetten, maar als je geen
goed grondplan hebt en niet weet waar de muren en deuren moeten komen, krijg
je het nooit goed van de grond. Een degelijk fundament en een bouwtekening van
het geheel zijn noodzakelijk: zo moet het worden. Grammatica is de bouwtekening
van een taal.

Het einddoel van grammaticaonderwijs is dat de cursist zich bewust is van de
andere regels dan die van de moedertaal. Grammatica is erg belangrijk en moet
worden geïntegreerd in het gehele lesaanbod. Regels moeten worden geleerd,
daarna herkend in taaluitingen van anderen en toegepast in de eigen productie.

Klare taal! is in de voorbije jaren een prachtig instrument gebleken om grammati-
ca te leren. Talloze anderstaligen hebben hiermee de Nederlandse grammatica
weten te doorgronden. Dankzij de overzichtelijke aanpak en de vele oefeningen is
dit boek geliefd bij zowel cursisten als docenten. Dit is de herziene editie van deze
bekende grammatica. Door een verbeterde uitvoering, het toevoegen van extra
voorbeelden en nog meer oefeningen is deze nieuwe druk een waardige opvolger.

Klare taal! is een pedagogisch-didactische grammatica. Wat wil zeggen dat via
voorbeelden en regels de cursist kennis van het Nederlandse taalsysteem wordt
bijgebracht. De regels worden duidelijk uitgelegd en de cursist kan door het
maken van de oefeningen nagaan of hij de regels begrepen heeft. 

Klare taal! bestaat uit drie delen: in deel 1 worden de grammaticale structuren
behandeld, in deel 2 komt de functie van deze structuren aan de orde en in deel 3
kan de cursist de spelling en het gebruik van leestekens leren beheersen. Na deel
3 is een katern met de antwoorden van de oefeningen en de toetsen toegevoegd.
Hierdoor is dit boek ook uitstekend geschikt voor zelfstudie. Daarnaast is er nog
een aantal bijlagen te vinden. 

Als bijlagen zijn opgenomen:
- een lijst met onregelmatige werkwoorden 
- een lijst van werkwoorden met vaste voorzetsels
- een lijst van werkwoorden die met een prefix een andere betekenis krijgen 
- een het-woordenlijst (NIEUW)

Klare taal! is voorzien van veel tekeningen die bepaalde begrippen duidelijk
maken en het communicatieve element benadrukken. 

Deel 1 heeft een cyclische ordening. Dat wil zeggen dat een reeds behandeld
onderwerp weer terugkomt met een uitbreiding of verdieping. Ook in de oefenin-
gen komt dit tot uiting. 
Na elke vier lessen is in deel 1 een toets opgenomen. Door deze toetsen eventueel
eerst te (laten) maken kan bepaald worden waar een cursist het beste kan begin-
nen en welke onderwerpen hij al beheerst.



Deel 2 bevat geen toetsen, maar geeft wel oefenstof. De oefenstof die bij deel 3
hoort (het gebruik van leestekens) is opgenomen nadat in zes lessen alle leeste-
kens behandeld zijn.
De taal die in dit boek gebruikt wordt loopt in moeilijkheidsgraad op samen met
de reeds behandelde grammaticale onderwerpen. In het begin worden veel voor-
beelden gebruikt met zo weinig mogelijk talige uitleg. Cursisten moeten echter
voordat ze aan dit boek beginnen, wel al over een (geringe) basiskennis beschik-
ken.

Op- of aanmerkingen zijn van harte welkom.

Jenny van der Toorn-Schutte
jvdts@tiscali.nl

Houten 2006



Aan de cursist

Klare taal! is een grammaticaleerboek in drie delen met oefeningen en antwoor-
den.

Deel 1 behandelt de grammaticale vormen van het Nederlands.
Deel 2 gaat over het gebruik van deze grammaticale vormen. 
Deel 3 behandelt spelling en geeft regels voor het gebruik van leestekens. 

Elke les bevat twee bladzijden. De linkerbladzijde legt een stukje grammatica uit
(theorie); op de rechterbladzijde staan de bijbehorende oefeningen. De antwoor-
den van de oefeningen staan achter in het boek.

In deel 1 is na elke 4 lessen een herhalingstoets ingevoegd. U kunt eventueel
eerst de toetsen maken om te kijken of u de voorgaande stof al beheerst. U kunt
dan dat gedeelte overslaan.

In deel 1 en in deel 2 zijn aan de lessen een of meerdere gezegden toegevoegd
onder het kopje ‘Idioom’. Deze gezegden illustreren het stukje grammatica dat
behandeld is. 

Als bijlagen zijn toegevoegd een lijst met onregelmatige werkwoorden, een lijst
van werkwoorden met vaste voorzetsels, een lijst van werkwoorden die met een
voorvoegsel een andere betekenis krijgen en een het-woordenlijst.
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Deel 1
Grammaticale vormen



a Alfabet 
a, A: letter
naam: woord

Het Nederlandse alfabet heeft 26 letters:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y/ij, z. 

op de i en de j staat een . (punt) 
de ij is één letter: ijs; de y klinkt als een j of een i: yoghurt, baby

Ik heet Arie: zin

b Tellen, cijfers, getallen
0 = nul
1 = een 11 = elf 21 = eenentwintig 40 = veertig
2 = twee 12 = twaalf 22 = tweeëntwintig 50 = vijftig
3 = drie 13 = dertien 23 = drieëntwintig 60 = zestig
4 = vier 14 = veertien 24 = vierentwintig 70 = zeventig
5 = vijf 15 = vijftien 25 = vijfentwintig 80 = tachtig
6 = zes 16 = zestien 26 = zesentwintig 90 = negentig
7 = zeven 17 = zeventien 27 = zevenentwintig 100 = honderd
8 = acht 18 = achttien 28 = achtentwintig 1000 = duizend
9 = negen 19 = negentien 29 = negenentwintig 10.000 = tienduizend

10 = tien 20 = twintig 30 = dertig 100.000 = honderd
duizend

1.000.000 = miljoen
1.000.000.000 = miljard

Zie ook les 23.

Ik heet Arie.
I, A: HOOFDLETTER 
. : punt 

Hoofdletters: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, IJ/Y, Z.

c Idioom 
De puntjes op de i zetten. 
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Letter, woord, zin, getal, cijfer

Les 1   Letter, woord, zin, getal, cijfer

Les 1

Een woord bestaat uit letters.

Een zin bestaat uit woorden.

Een getal bestaat uit cijfers.

Een zin begint met een
hoofdletter.

Achter een zin staat een
punt.



1 Omcirkel het goede antwoord. Kies tussen: letter, woord, zin.  
voorbeeld: m =  letter, woord, zin. 
1 naam = letter, woord, zin 5 h = letter, woord, zin
2 n = letter, woord, zin 6 Jean = letter, woord, zin
3 Ik heet Jean. = letter, woord, zin 7 hoofdletter = letter, woord, zin
4 heet = letter, woord, zin 8 l = letter, woord, zin

2 Hoeveel letters heeft het woord?
1 letter                    6 alfabet                    

2 hoofdletter                    7 getal                    

3 dertig                    8 honderd                    

4 zeven                    9 zeventien                    

5 zestien                    10 woord                    

3 Schrijf in letters.
Voorbeeld: 11 -                    

1 12 -                    5 18 -                    

2 13 -                    6 30 -                    

3 14 -                    7 40 -                    

4 15 -                    8 80 -                    

4 Schrijf in cijfers.
1 achtentwintig                    5 duizend                    8 veertien                    

2 nul                    6 twaalf                    9 honderd                    

3 dertig                    7 tweeëntwintig                    10 veertig                    

4 zeventig                    

5 Omcirkel het goede antwoord. Kies tussen: getal, letter, woord. 
1 17 =  getal, letter, woord 5 88 = getal, letter, woord
2 m =  getal, letter, woord 6 k = getal, letter, woord
3 zin =  getal, letter, woord 7 zeggen = getal, letter, woord
4 23 =  getal, letter, woord 8 456 = getal, letter, woord

6 Maak van de letters een woord en begin met de vetgedrukte letter.
1 n.u.p.t. =                                       4 l.n.u. =                                       

2 f.r.e.i.j.c. =                                       5 g.e.e.n.n. =                                       

3 f.a.l.a.t.e.b. =                                       

7 Schrijf de woorden met een hoofdletter.
1 amsterdam -                                       6 new york -                                       

2 nederland -                                       7 amerika -                                       

3 europa -                                       8 hongkong -                                       

4 parijs -                                       9 china -                                       

5 frankrijk -                                       10 azië -                                       
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Oefeningen

Les 1   Letter, woord, zin, getal, cijfer

6

elf
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