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Afkortingen 
Schriftconventies – spelling,  groep 7-8   
Betekenisnetwerk: woord, woordgroep, zin   
 
  
Afkortingen zijn handig!   
Afkortingen kom je overal tegen in de maatschappij. N.a.v. het lezen van een tekst in de 
klas waarin de afkorting m.a.w. (met andere woorden) gebruikt wordt, ontstaat er een 
gesprek in de klas over wat afkortingen zijn, waarom ze gebruikt worden en over 
wanneer je ze wel of niet mag gebruiken. De meningen verschillen, maar de conclusie is 
dat het bij whatsappen heel gebruikelijk en lekker efficiënt is en dat je ze in officiële 
geschreven teksten maar beter niet kunt gebruiken. We stellen vast dat het handig is om 
er veel te kennen. De leerlingen noemen een aantal voorbeelden door elkaar: s.v.p., info, 
pc. Er ontstaat een gesprek over de betekenissen en de verschillen tussen deze 
afkortingen: info is een afkorting van informatie en bestaat uit het eerste deel van het 
woord, m. a.w. is een afkorting bestaande uit beginletters van woorden, pc staat voor 
‘personal computer’ en wordt zonder puntjes geschreven, s.v.p. is een afkorting uit een 
andere taal (s’il vous plait) die ook in het Nederlands gebruikt wordt; het betekent 
‘alstublieft’ (a.u.b.).   
  
Het is best lastig om afkortingen ‘in te slijpen’. Een fijne coöperatieve werkvorm om 
afkortingen te oefenen, is ‘Mix en Koppel’. Het werkt als volgt. Je maakt kaartjes met 
afkortingen en kaartjes met de volledige woorden of woordgroepen van 
veelvoorkomende afkortingen die de leerlingen nog niet kennen. Je deelt de kaartjes uit 
en laat de kinderen op zoek gaan naar het koppel waar zij deel van uit maken. Wanneer 
de leerlingen elkaar gevonden hebben, kunnen ze nog een zin maken waarin ze hun 
afkorting gebruiken. Als iedereen klaar is, lezen de koppels hun zinnen voor en raden de 
anderen welke afkorting er in de zin verstopt zit.   
  
Bron: Bjorn Danen, leerkracht Daltonschool De Evenaar (groep 7), Oss  
 
 
Afkorting: verkorte schrijfwijze van een woord, woordgroep, naam of andere 
aanduiding. In de schrijfwijze zijn een of meer letters 
weggelaten.  www.Wikipedia.org 
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