
Hulpkaart Leestekenregels 

Nummer Regel Voorbeeld 

1 Een komma achter woorden als: ach, hé, tja, nietwaar, helaas Hé, kom je nu hier? 

2 Je zet een komma  tussen 2 werkwoorden uit verschillende ww gezegdes. Als je eerder opstaat, ben je op tijd op school. 

3 Een komma voor woorden  maar & want Ik heb het koud, want het sneeuwt buiten. 

4 Na de aanhef en groet in een brief een komma Geachte heer/mevrouw,  

5 Voor een uitwerking zet je een dubbele punt Ik weet maar 1 oplossing: kom naar huis! 

6 Tussen delen van een opsomming zet je een komma Houd jij ook van bananen, appels, peren en druiven? 

7 Als voor een opsomming 1 of meer samenvattende woorden staan, zet je 
hierachter een dubbele punt 

Twee goede redenen zijn: het is gezond en ook nog lekker. 

8 Als je iets nog extra verduidelijkt, zet je dat  deel tussen komma’s Mevrouw Loef, docent Nederlands, was gisteren ziek. 

9 Als je een uitspraak letterlijk wilt opschrijven, zet je eerst een dubbele 
punt en aanhalingstekens voor en achter de woorden 

Hij zei: “Ik ben het hier niet mee eens!” 

10 Als er eerst een uitspraak staat en vervolgens wie het gezegd heeft, zet je 
eerst aanhalingstekens en hierna een komma 

“Ik ben het hier niet mee eens”, zei hij. 

11 Als de aangehaalde woorden vooraan staan en later in de zin weer verder 
gaan, open je met aanhalingstekens en zet je een komma ertussen en ga je 
hierna weer verder met aanhalingstekens 

“Ik ben het hier niet mee eens”, zei hij,  “of zie jij het 
anders?” 

12 Een aanspreking is altijd door een komma gescheiden van de rest van de 
zin. 

Jasper, wil je dit boek lenen? 

13 Bij gedachten en wensen worden geen aanhalingstekens geplaatst. Sarina dacht: had ik maar beter geleerd voor mijn toets. 

14 Je zet een komma voor verbindingswoorden als: dat, zodat, doordat , 
omdat, daardoor, hierdoor, als. 

Ik ben moe, omdat ik niet kon slapen. 

15 Tussen 2 zinnen die nauw met elkaar verband houden, plaats je een 
puntkomma. Je plaatst je zeker een puntkomma wanneer in de tweede zin 
een woord staat dat het verband tussen beide zinnen versterkt. 

Marieke moest naar de dokter; daarom was ze niet op 
school. 

16 Titels van boeken, films, etc. staan tussen aanhalingstekens. Heb je het boek “De steen der wijzen “ gelezen? 

 


