Van woord tot tekst
Oefeningen bij het onderdeel Zinsbouw
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Oefeningen Zinsbouw
1. Enkel- of meervoudig onderwerp?
Kies steeds de juiste vorm of vormen
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Nog niemand was / waren de ingrijpende gevolgen duidelijk geworden.
Een dertigtal moskeeën is / zijn inmiddels vernietigd door aanslagen.
De Verenigde Naties toonde / toonden zich wederom machteloos.
Dat soort overwegingen mag / mogen geen enkele rol spelen.
De vliegtuigbouwer is / zijn diverse toezeggingen gedaan.
Er is / zijn 40 ha bossen volledig afgebrand.
Alle leden van de Staten-Generaal is / zijn een protestbrief gestuurd.
Duizend bladzijden lijkt / lijken me wel erg veel voor een boek over de geschiedenis
van Houten.
Inmiddels is / zijn er zeker 10 uur voorbij.
De scholieren werd / werden verzocht zonder zichtbaar protest mee te werken.
Geen stad en geen dorp ziet / zien er nog hetzelfde uit als 50 jaar geleden.
Een grote roedel herten werd / werden ‘s nachts opgeschrikt door laag overvliegende
straaljagers.
Slechts een bijzonder gering aantal mensen is / zijn geïnfecteerd geraakt.
Er is / zijn minstens een ton hulpgoederen niet aangekomen.
De congresgangers werd / werden gevraagd in de zaal niet te roken.
Vijfendertig graden is / zijn in het Nederlandse klimaat een uitzondering.
De slachtoffers is / zijn alle aandacht in de media een doorn in het oog.
Een massa artikelen zal / zullen binnenkort in prijs worden verhoogd.
Deze categorie organisaties kan / kunnen m.i. niet overleven.
Mevrouw Scheepstra hoeft / hoeven die verhalen niet verteld te worden.
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2. Verbinding van zinnen
Verbeter – zo nodig – de zinsbouw
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Ik zou bij die audities een poging wagen, immers nooit geschoten, is altijd mis!
Op grond van dat er sprake is geweest van voorkennis kan zijn handelen als een
criminele daad worden opgevat.
Ik zou in die wijk nooit een cafetaria beginnen. Want daar is te veel concurrentie.
Mede wegens dat de rente historisch laag is, wordt er relatief veel geïnvesteerd.
Ik ben het niet eens met dat de topsalarissen 10% zijn gestegen.
Meestal kwamen ze met de schrik vrij. Maar nu ging het echt mis.
Ondanks dat de opleiding maar matig was beoordeeld trok deze een
recordaantal nieuwe studenten.
Menig bondscoach toonde zich zeer opgewonden tijdens de WK. De
Nederlandse coach bleef echter de rust zelve.

3. Samengestelde bijzinnen
Verbeter – zo nodig – de zinsbouw.
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Het is een bekend gegeven dat als de economie na een dip weer aantrekt de
uitzendbranche als een van de eerste een opleving kent.
Ben je nog jong, en je raakt volledig arbeidsongeschikt, dan is onder de nieuwe
wetgeving ook het financiële leed niet meer te overzien.
De meeste Nederlanders blijven bij hun huidige energiebedrijf, hoewel, omdat de prijskwaliteitsverhouding gunstiger kan uitpakken een overstap naar een andere
leverancier zeker het overwegen waard is.
Nadat de rechter een definitieve uitspraak had gedaan, en de veroordeelde had
levenslange gevangenisstraf gekregen, konden de nabestaanden eindelijk een begin
maken met de rouwverwerking.
Ik vond het verbijsterend om te horen dat toen de mishandeling vroeg in de avond
plaatsvond tientallen omstanders passief toe bleven kijken.
Wanneer je goede prestaties levert, en je vergroot je inzetbaarheid in onze
organisatie, kun je een hogere beloning tegemoetzien.
Kiest u voor de zekerheid van een hoog eindkapitaal, en wilt u desondanks maar een
lage premie betalen, dan bent u bij Pro-Fit aan het juiste adres.
Hoewel, doordat de voorpubliciteit mager was geweest de belangstelling voor de
workshops gering was, stelden de trainers zich buitengewoon enthousiast op.
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4. Samentrekking tussen zinnen
Bepaal steeds of de samentrekking correct is. Herschrijf de zin zo nodig
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Ik heb maar even hoeven te solliciteren, en nu al een prima job in de ICT.
Het dance-evenement zal vanwege de grote populariteit geen subsidie meer worden
gegeven, en kan dus te gronde gaan aan het eigen succes!
Deze uitzendkracht functioneert al lange tijd bovengemiddeld, en zal daarom
binnenkort een detacheringsvoorstel worden gedaan.
Vroeger had mevrouw Berends een heus drankprobleem, en raakt als een gevolg
daarvan al jaren geen druppel meer aan.
Tenslotte bogen zij naar het publiek, en namen het applaus dankbaar in
ontvangst.
Ons bedrijf bevindt zich in een bijzonder instabiele markt, en moet daarom
heel flexibel kunnen organiseren.
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