Signaalwoorden

Overzicht
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8/VO
Engels

Signaalwoorden: voorbeelden

Betekenis

daarom, omdat, want
namelijk, om die reden
aangezien, immers
because, for (that reason)

reden
(redengevend, argumenterend
verband)

bijvoorbeeld
dat houdt in, dat wil zeggen, met
andere woorden, onder andere(n),
toelichten, verduidelijken, zoals
iedereen kent wel, neem nou, ter
illustratie
for example

uitleg, voorbeeld
(uitleggend, toelichtend verband)

maar, toch
al, echter, hoewel, daartegenover,
daarentegen, (des)ondanks, aan de
ene kant… aan de andere kant… ,
evenwel, integendeel
doch, enerzijds… anderzijds,
niettemin, ofschoon, weliswaar
although, but, even so, (even)
though, however, in contrast,
nevertheless

tegenstelling
(tegenstellend verband, soms:
afzwakking/relativering)

als
in het geval dat, op voorwaarde dat,
wanneer
indien, mits, tenzij
if, provided that, unless

voorwaarde
(voorwaardelijk verband)

daarna, eerst, even later, intussen,
na, ten slotte, tijdens
aanvankelijk, nadat, sinds, toen,
terwijl, totdat, voordat, waarna,
zodra, zolang
gedurende, voorafgaand aan,
naderhand
after, before, meanwhile, since, when,
while

tijd: volgorde, op hetzelfde moment,
vanaf toen, ...
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beneden, bovenaan, daar, hier
waarop, waarvandaan, waarin

plaats

conclusie, dus
alles bij elkaar, al met al, concluderen,
conclusie, kortom, samenvattend
afleiden, alles overziend, op een rijtje
gezet, op grond hiervan, slotsom,
terugblikkend, waar het op neerkomt
consequently, so, therefore

conclusie: je begrijpt wel... ,
samenvatting
(concluderend, samenvattend
verband)

daardoor, doordat
oorzaak – gevolg
als gevolg van, door, hierdoor,
(oorzakelijk verband)
oorzaak, ten gevolge van, vanwege,
veroorzaken, waardoor, wegens, zodat
komt voort uit, ligt ten grondslag aan,
is te wijten aan
as a result
bedoeling, doel, zodat
door, door middel van, met behulp
van, middel(en), om (dat te bereiken)
daartoe, is erop gericht, m.b.v. ,
d.m.v.
purpose, so that

doel - middel

oplossing, probleem
moeilijk, moeite, problematisch
dilemma, knelpunt, vraagstuk,
uitkomst
bottleneck, problem, remedy, solution

probleem - oplossing

gelijk zijn aan, overeenkomsten,
verschillen
afwijken, anders, (groter) dan,
hetzelfde, net als, onderscheid,
overeenkomst, vergeleken,
verschillend
alsof, met elkaar gemeen hebben,
soortgelijke, ter vergelijking
just as, likewise, similarly

overeenkomst – verschil
(vergelijkend verband)

niet alleen… maar ook… , bovendien,
en
allereerst, daar komt nog bij,
daarnaast, ten eerste… ten tweede… ,
ten slotte, tevens, vervolgens, zowel…
als…
noch… noch
and, in addition, moreover, to sum up

opsomming
(opsommend verband)
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