Doel: Je leert wat een
argument is.

Wat is een
argument?

Wat ga je doen? Eerst lees
je de theorie en daarna
maak je de opdrachten

Een argument is een uitleg waarom je
iets vindt. Als je bijvoorbeeld zegt dat je
niet naar buiten wilt dan kun je als uitleg
geven: ‘Ik wil niet naar buiten omdat het
regent’, of: ‘Het regent, daarom wil ik niet
naar buiten.’ Het argument is dan: het
regent.
Als je twijfelt of iets een argument is, let
dan op de volgende woorden:
De woorden ‘omdat’ en ‘want’ staan aan het
begin van een argument.

Omdat
Want
Daarom
Dus

Voorbeeld: Ik heb meer zakgeld nodig, want
kleding is duur.
De woorden ‘daarom’ en ‘dus’ komen juist na
een argument.
Voorbeeld: Mijn nichtje is nog klein, daarom
begrijpt ze niet alles wat ik zeg.

Opdracht
Onderstreep in de volgende zinnen zelf het argument.
1.

Ik ga morgen naar de bioscoop, want er draait een leuke film.

2.

Omdat gokken verslavend is, moet het verboden worden.

3.

Iedereen moet een schooluniform aan, want dan wordt er minder gepest.

4.

Niemand leest meer boeken, dus bibliotheken zijn overbodig.

5.

Ik eet geen pindakaas, want ik ben allergisch voor pinda’s.

6.

Kinderen worden online soms gepest, daarom moeten ouders
kunnen meekijken op hun computer.
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