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Lang niet alle woorden in een zin zijn even belangrijk. Sommige 
woorden kun je makkelijk weglaten, andere zeker niet.
Kijk maar:

1. Wij kijken naar de televisie.
De belangrijkste woorden zijn: wij kijken. 
2. De meisjes dansen altijd in de pauze.
De belangrijkste woorden zijn: de meisjes dansen. 

DEZE BELANGRIJKSTE WOORDEN noemen we de ZINSKERN.
De meeste zinskernen kun je vinden als je vraagt:
WIE DOET/DOEN WAT?
Oftewel, onderwerp + persoonsvorm = de zinskern!!

Kijk maar:
3. Mijn opa vertelt altijd graag spannende verhalen.
Vraag: Wie doet wat?
Antwoord: Mijn opa vertelt.

Het antwoord op de zinskernvraag gaat dus over twee dingen: WIE en WAT.

Als we kijken naar de zinskern van de voorbeeldzin van Sherlock: 
Mijn opa vertelt.  Dan is Mijn opa het antwoord op de WIE-vraag en vertelt  
het antwoord op de WAT-vraag.

Deze uitleg hoort bij 
opdracht 20 t/m 22

VOORBEELD: ZIJ LOOPT door de straat.
Wat is de zinskern?

Voor het gemak noemen we nu de optelsom van onderwerp + persoonsvorm = 
de zinskern. In groep 7 komt hier een vervolg op.

Het komt nogal eens voor dat je de “wie doet/doen wat “ vraag heel 
moeilijk kunt stellen.

Kijk maar:
1. Jeroen heeft een grote vijver.
Er is in deze zin niemand die iets doet.
Toch noemen we ‘Jeroen heeft’  in deze zin ook de zinskern. 
2. In het museum staan tientallen beelden.
Zinskern: tientallen beelden staan.
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Opdracht 20. Zinskernen zoeken *

1. Rachel en Nadia eten een gevulde koek. _____Rachel en Nadia eten________________

2. De ijsbeer loopt heen en weer. De ijsbeer loopt
3. Pap vraagt hoe laat het is. Pap vraagt
4. Ik teken een mooie bloem. Ik teken
5. Anne kijkt vanuit haar slaapkamerraam naar buiten. Anne kijkt
6. De prins rijdt rond op zijn witte paard. De prins rijdt
7. De schepen varen de haven binnen. De schepen varen
8. Mijn vriendinnen sporten drie keer per week. Mijn vriendinnen sporten
9. Het stelletje zoent elkaar stiekem in het park. Het stelletje zoent
10. De bladeren vallen van de bomen in de herfst. De bladeren vallen

Een Watsie weetje over zinskernen:
Nu denk je misschien dat de zinskern altijd vooraan in de zin 
staat. Dat is niet zo.

Kijk maar: 
1.In de herfst vallen de bladeren van de bomen.
Je vraagt: wie doet wat?
Het antwoord is: de bladeren vallen. Dat is dus de zinskern.

2.Op het schoolplein rennen de drukke jongens heen en weer.
Je vraagt: wie doet wat?
Het antwoord is: De drukke jongens rennen.

De zinskern

Schrijf van de onderstaande zinnen de zinskern op.
De eerste zin is al gedaan.

Wijs de kinderen erop dat ze ook rekening houden met de bijvoeglijke 
naamwoorden. Zoals, ‘de drukke jongens’ in plaats van ‘ de jongens’.

Vul de vierde letter van antwoord 2 van opdracht 20 in bij vakje 3
Vul de elfde letter van antwoord 7 van opdracht 20 in bij vakje 30

(j)
(a)
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Opdracht 22. Zinskernen zoeken ***

En nu voor de laatste keer: schrijf van de onderstaande zinnen de zinskern op. Na 
zoveel oefening wordt dat vast een makkie!

1. Jurre is achter de schuur aan het voetballen.___Jurre is__________

2. Tegen de avond komt er een zware storm. een zware storm komt
3. Het roken van een sigaar is slecht voor de gezondheid. Het roken van een sigaar is
4. De hele dag hangt er een gezellige sfeer. een gezellige sfeer hangt
5. Ik lees graag boeken over paarden en mode. ik lees
6. Die vrouw heeft wel drie kledingzaken in de stad. Die vrouw heeft
7. De bloemen staan in het park, naast het meer. De bloemen staan
8. De bruiloft van Bjorn & Cindy is volgende maand! De bruiloft van Bjorn en Cindy is
9. Stiekem heb ik al maanden een oogje op hem. ik heb
10. In de klas staat de kast naast het digibord. de kast staat

Opdracht 21. Zinskernen zoeken **

Schrijf weer van de onderstaande zinnen de zinskern op. Bij de eerste 
zin heb ik dat al gedaan.

1. Tijdens onze wintersport zien we de sneeuw op de bergen. ____we zien____________

2. Na een kwartier roept de meester om stilte. de meester roept 

3. Die knappe jongen kamt zijn haar netjes. Die knappe jongen kamt
4. Na een uur zoeken vindt het meisje haar ketting terug. het meisje vindt
5. De verbaasde vrouw kijkt mij met grote ogen aan. De verbaasde vrouw kijkt 
6. De jongen brandt zijn vinger aan de hete pan. De jongen brandt
7. Vanavond kijken we naar een leuke show op televisie. we kijken
8. In de vervuilde vijver leven kikkers. kikkers leven
9. In het veld bij de golfbaan bloeien tulpen. tulpen bloeien
10. De oefening is klaar. De oefening is

De zinskern

Toetstijd!
Tijd voor de toets ‘Toets 4: de zinskern’. Zie tabblad 2. 
Op de hierna volgende pagina is de toets inclusief de 
antwoorden te vinden. 

Vul de eerste letter van antwoord 1 van opdracht 21 in bij vakje 1
Vul de zesde letter van antwoord 8 van opdracht 22 in bij vakje 28

(j)
(r)

De leerlingen 
kunnen de 
samenvatting 
‘de zinskern’ 
doornemen voordat 
ze de toets maken. 
Zie tabblad 5.


