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De komma 
Schriftconventies - leestekens, groep 5-6 
Betekenisnetwerk: interpunctie, leestekens, punt, vraagteken, uitroepteken 
 
 
De komma maakt het verschil!  
De leerlingen van groep 5-6 hebben  kennisgemaakt met leestekens als het vraagteken, 
het uitroepteken en de punt. Leestekens voegen iets toe aan de tekst en maken de tekst 
leesbaarder, dus het is handig om ze te gebruiken. Vandaag ontdekken de leerlingen dat 
de komma niet alleen iets aan een zin toevoegt, maar soms ook zorgt voor een 
betekenisverschil. De leerlingen mogen op zoek gaan naar zinnen met komma’s. Daarna 
bespreken ze in tweetallen waarom die komma’s daar staan. Ze ontdekken door de 
voorbeelden dat je een komma onder andere gebruikt bij: 
• een opsomming: Mijn lievelingsvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 
• na een briefaanhef: Beste leerling,  

Deze brief gaat over de schoolreis… 
• als je iemand aanspreekt: ‘Pieter, wat zei je net tegen mij?’ 
• als decimaalteken in een getal: Ik had een 7,5 voor mijn toets. 
  
Jorinde komt met een leuk voorbeeld: 
‘Wacht, niet lopen!’  
‘Wacht niet, lopen!’ 
De juf schrijft het voorbeeld op het bord en Jorinde legt uit: ‘Bij de eerste zin mag je juist 
niet lopen en bij de tweede juist wel!’  De leerlingen worden zich  ervan bewust  dat als 
je de komma in dit geval verplaatst, de zin iets heel anders betekent. Ze gaan nu zelf dit 
soort voorbeelden bedenken: 
‘Stop, niet schrijven!’ (De tijd is helaas voorbij, leg je pen neer) en 
‘Stop niet, schrijven!’ (Zet alles op alles, schrijf alles op wat je weet!) 
 
Voorbeelden ontleend aan: Dhont, J en K. de Croon (2017). Codebreker. Hoe zorg je 
ervoor dat je tekst logisch, professioneel en aantrekkelijk is? Amersfoort: 
Communicatiereeks 
 
 
Bron: Jantien Dhont, projectmedewerker taal, afdeling primair onderwijs SLO.  
 
 
Komma: De komma is een leesteken dat wordt gebruikt als scheidingsteken 
tussen delen van een zin, tussen items in een lijst en als decimaalteken in een 
getal. Wikipedia 
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