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Schrijf je die, deze, dat of dit? 

Taal   maat

 Die, deze, dat 

 of dit?


Ja


Verwijs je naar een de-woord  

of naar een meervoud   ?
 

Bijvoorbeeld:

de hond, de kookboeken 

of de foto’s

Verwijs je naar een het-woord? 



Bijvoorbeeld:

het meisje, het shirt 


of het idee 

Nee


Schrijf dat

of dit

Schrijf dat

of dit

Schrijf die

of deze

Dat is altijd goed. 



Dit kan ook als je: 
naar iets verwijst 

dat letterlijk of figuurlijk 
dichtbij is 

iets met nadruk wilt   


       zeggen





Voorbeelden



Dat meisje kan goed  

schaken.



Als je online een shirt 

koopt, blijkt dat later  

soms veel te groot.



Ik ben het niet eens met 

dat idee. 


Ik ga dit shirt ruilen. 


Dit idee is echt geweldig!

•     
          

     

•     

•     
     

•     
     
     

•     
     

•     

•     

Die is altijd goed. 



Deze kan ook als je:

     naar iets verwijst dat letterlijk 

     of figuurlijk dichtbij is

     iets met nadruk wilt zeggen




•

•

 Voorbeelden



     Die hond is lief.
 

     Zie je die kookboeken? 



     Kun jij me die even 

       aangeven?



     Hij heeft die foto’s 

      gisteren gemaild.
 

     Waarom kies je voor 

      deze opleiding?
 

     Deze lege flessen kunnen 

       naar de glasbak.



     Er staan nog allemaal lege 

      dozen. Als jij die opvouwt, 

      dan vouw ik deze op.

•

•

•

•

•

•

•

Waarschijnlijk verwijs je naar 

iets onbepaalds of naar iets 

dat niet in één woord is uit 

te drukken.



Dat is altijd goed. 



Dit kan ook als je: 
     naar iets verwijst 

    dat letterlijk of figuurlijk     

   dichtbij is 

    iets met nadruk wilt   


      zeggen





Voorbeelden



Dat heb ik me vaker     

afgevraagd. 


Wil je echt dat ik dit doe?


•

• 

•    
    

•    

Ja

Ja

Nee


 





Meervoud*

Het meervoud van een woord 
eindigt meestal op -en of -s. Zo’n 
meervoudsvorm geeft aan dat het 
om meerdere personen, dieren of 
dingen gaat. Bijvoorbeeld: e-mails, 
boeken, foto’s, honden.
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