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VerZinnen
Ik kan in een zin het zinsdeel aanduiden dat zegt wat het onderwerp doet of wat ermee 
gebeurt.
Ik kan de overige zinsdelen aanduiden op basis van vragen als: wie, wat, waar, wanneer, 
waarmee, aan of voor wie, hoe?
Ik kan de zinnen in het zinnenschema schrijven.

Meer verZinnen
Ik kan in een zin het zinsdeel aanduiden dat zegt wat het onderwerp doet of wat ermee 
gebeurt.
Ik kan de overige zinsdelen aanduiden op basis van vragen als: wie, wat, waar, wanneer, 
waarmee, aan of voor wie, hoe, waarom of waarvoor?
Ik kan aan de hand van het zinnenschema onderzoeken hoe een zin opgebouwd is.
Ik kan zinnen korter maken zonder de betekenis te veranderen door zinsdelen te vervangen 
door verwijswoorden.
Ik kan zinnen langer maken door zinsdelen toe te voegen die antwoorden op vragen als: wie, 
wat, waar, wanneer, waarmee, aan of voor wie, hoe, waarom of waarvoor?

Lees de tekst.

Jochem wordt gepest door Sanne, Remco en Justin. David doet niet mee aan de pesterijen, maar durft 
er ook niets van te zeggen. David voelt zich schuldig en heeft spijt.er ook niets van te zeggen. David voelt zich schuldig en heeft spijt.er ook niets van te zeggen. David voelt zich schuldig en heeft spijt.er ook niets van te zeggen. David voelt zich schuldig en heeft spijt.

Spijt
Pas tegen de ochtend wordt hij een beetje rustig. Misschien komt het daardoor, dat hij in een 
fl its Jochem voor zich ziet.
“David help!” klinkt het in zijn hoofd.
Langzaam begrijpt David wat er in de tuin gebeurde, wat ze met Jochem wilden uithalen. Hij 
ziet de bange ogen van Jochem die hem aankijken, bijna smekend, en het enige wat hij zei was: 
“Rot op.”
David kan zich niet herinneren dat hij Jochem daarna nog heeft gezien. 
Maar waar was Jochem dan? Zou hij de rest van de avond in de tuin zijn gebleven of is hij naar 
huis gegaan? Wat erg! Ineens beseft David hoe eenzaam Jochem zich gevoeld moet hebben. 
Hoe wanhopig. En hij, David, heeft niet op hem gelet, terwijl hij plechtig beloofd had voor hem 
op te komen. Hij heeft zijn woord verbroken, alleen maar omdat hij het te druk had met zijn 
eigen verdriet. Stom dat hij niet aan Jochem heeft gedacht. 

5
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Uit: Spijt (Carry Slee)

1

les 6
les 11
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Lees de taalweters.

Wat is een persoonsvorm?
De persoonsvorm is de werkwoordsvorm die bij het onderwerp past.
Dat onderwerp kan een persoon, dier, plant of voorwerp zijn.
De persoonsvorm staat meestal in de buurt van het onderwerp.

Bv. Ik sta, de leeuw staat, de huizen staan ...

Hoe vind ik de persoonsvorm?

Je vindt de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt vooraan te staan.

Bv. Opa houdt van snorkelen. Houdt opa van snorkelen?

Gevonden? Onderstreep dan steeds de persoonsvorm!

Vind ik zo de 
persoonsvorm?Dat onderwerp kan een persoon, dier, plant of voorwerp zijn.

De persoonsvorm staat meestal in de buurt van het onderwerp.

opa van snorkelen?

persoonsvorm?

Welk zinsdeel in de rest van de zin geeft  een antwoord
op de vraag: aan wie of voor wie?
Bijna elke zin bestaat uit een onderwerp en een persoonsvorm.
Maar soms volstaan onderwerp en persoonsvorm niet om betekenis te geven aan een zin.
Er is dan een zinsdeel nodig dat extra informatie bevat.
Zonder dat extra zinsdeel verliest de zin (een deel van) zijn betekenis.

Sommige werkwoorden hebben nood aan een zinsdeel dat antwoord geeft op 
de vraag: aan wie?

Bv. Mijn vriend heeft zijn huiswerk gegeven.   (aan wie?) 
  Mijn vriend heeft zijn huiswerk aan de juf

gegeven.
Soms staat die aan of voor er niet!

Bv. De meester geeft vandaag huiswerk.    (aan wie?)
 De meester geeft ons vandaag huiswerk.

Je kunt nagaan of je antwoord klopt door een proefj e.
Stel de vraag: aan wie of voor wie + persoonsvorm + onderwerp?

Bv. Aan wie heeft mijn vriend zijn huiswerk gegeven?  aan de juf
 Aan wie heeft de meester huiswerk gegeven?  (aan) ons

2
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a Markeer:

het onderwerp.

het zinsdeel dat zegt wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt.

het zinsdeel dat zegt wat of hoe het onderwerp is of wordt.

b Onderstreep de persoonsvorm.

c Schrijf de andere zinsdelen in het schema.
 Schrijf het zinsdeel achter het juiste vraagwoord.
 Duid het in de zin aan met vinkjes.
 Schrijf het vraagwoord eronder.

1 Onderwerp/rest van de zin

Pas tegen de ochtend wordt hij een beetje rustig.

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

3

GEEL

GROEN

ROZE

roze/geel/
roze wordt hij een beetje rustig.

 Wanneer?

wordt een beetje rustig Pas tegen de ochtend

Pas tegen de ochtend
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2 Onderwerp/rest van de zin

Langzaam begrijpt David wat er in de tuin gebeurde.

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

groen/geel begrijpt David 

 Hoe? Wat?

begrijpt Langzaam wat er in de tuin 

gebeurde

wat er in de tuin gebeurde

Langzaam
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3 Onderwerp/rest van de zin

Is hij de rest van de avond in de tuin gebleven?

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

groen/geel/
roze Is hij gebleven?

 Wanneer? Waar?

Is gebleven de rest van de avond in de tuin

in de tuin

de rest van de avond
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4 Onderwerp/rest van de zin

Hij verbrak zijn belofte omdat hij het te druk had met zijn eigen verdriet.

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

Wat zou Jochem die avond hebben gedacht?
Vul elke zin aan met een zinsdeel dat antwoord geeft op het vraagwoord.

1 Wie? Waarom pesten Sanne, Remco en Justin  ?

2 Waar? David is niet  .

3 Aan wie of wat? Denkt hij niet meer  ?

4 Waarom? Hij is er niet  .

5 Wanneer? David zal misschien  langskomen.

geel/groen Hij verbrak 

 Wat? Waarom?

verbrak zijn belofte omdat hij het te druk 

had met zijn eigen verdriet

zijn belofte

omdat hij het te

druk had met zijn eigen verdriet

4

bv. mij

bv. op het klassenfeest

bv. aan mij

bv. omdat hij zelf verdriet heeft

bv. morgen
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Hoe kan ik zinnen aanvullen of afb ouwen?
Je kunt een zin aanvullen door zinsdelen toe te voegen.

Bv. Vampiers zwerven.

’s Nachts zwerven vampiers gillend over verlaten begraafplaatsen.

 Wanneer? Hoe? Waar?

Je kunt een zin afbouwen door zinsdelen weg te laten.

Bv. De kinderen hoorden midden in de nacht wolven luid huilen in het bos.

 Wanneer? Hoe? Waar?

 De kinderen hoorden wolven huilen.

De zinsdelen die je toevoegt of weglaat, geven antwoord op vragen zoals:

> Waar? 
> Wanneer? 
> Hoe? 

> Waarom? 
> Waarmee?
> ...

Maak de zinnen korter door een of meer zinsdelen te vervangen door een verwijswoord.

1 Na de gebeurtenissen met Jochem bedenkt David een plan.

2 De vrienden richten een rubriek op in de schoolkrant.

3 In die rubriek kunnen slachtoff ers van pesten hun verhaal kwijt.

Hoe kan ik zinsdelen vervangen?
Wil je een zin korter maken zonder de betekenis te veranderen?
Dan kun je het zinsdeel in sommige gevallen vervangen door een verwijswoord.

Bv. Ik geef de brief met een geheime boodschap aan mijn beste vriendin.

Ik geef hem aan haar.

5

Bv. Daarna bedenkt hij een plan. / Na de gebeurtenissen met Jochem bedenkt hij het.

Bv. Ze richten een rubriek op in de schoolkrant. / Ze richten het op in de schoolkrant.

Bv. Daar kunnen ze hun verhaal kwijt./Daar kunnen ze het kwijt.



46



47Thema 8 - les 6, les 11

Spelen met zinnen
Ik kan zinnen onderzoeken met het zinnenschema.
Ik kan in een zin het zinsdeel aanduiden dat zegt wat het onderwerp doet of wat ermee 
gebeurt.
Ik kan in een zin het zinsdeel aanduiden dat zegt wat of hoe het onderwerp is of wordt.
Ik kan de overige zinsdelen aanduiden die antwoorden op vragen als: wie, wat, waar, 
wanneer, waardoor, aan of voor wie, waarom of waarvoor?
Ik kan zinnen langer maken door zinsdelen toe te voegen die antwoorden op vragen als: wie, 
wat, waar, wanneer, waardoor, aan of voor wie, waarom of waarvoor?
Ik kan zinsdelen vervangen door verwijswoorden.

Word topfotograaf!

Mooie foto’s maken is een kunst. Hier alvast enkele tips.

TIP 1: Denk aan de achtergrond

Het onderwerp op de foto is het belangrijkste. De fotograaf moet 
dus goed kijken naar de omgeving. Je kiest het best niet een te 
drukke achtergrond. Kijk ook even of er geen boom uit het hoofd 
van je vriend groeit.

Soms krijg je een mooi eff ect als je de achtergrond onscherp 
houdt. Als alles op de foto scherp is, dan zie je soms niet wat het 
belangrijkste is.

Markeer:

het onderwerp.

het zinsdeel dat zegt wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt.

 het zinsdeel dat zegt wat of hoe het onderwerp is of wordt.

1 Het onderwerp op de foto is het belangrijkste.

2 Je moet dus goed kijken naar de omgeving.

3 Je kiest het best niet een te drukke achtergrond.

1

GEEL

GROEN

ROZE

geel/roze Het onderwerp op de foto is het belangrijkste.

geel/
groen(2x) Je moet dus goed kijken naar de omgeving.

geel/groen Je kiest het best niet een te drukke achtergrond.

les 6
les 11
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TIP 2: Zet je onderwerp eens niet in het midden

Door je onderwerp een beetje aan de kant te plaatsen, krijg je 
soms een leuk eff ect. Op die manier toon je een stuk van de 
omgeving. De persoon die je fotografeert, kan dan wel het best 
naar het midden van je foto kijken.

Natuurlijk is er niets mis als je het onderwerp centraal plaatst. De 
persoon op de foto is voor de meesten het belangrijkst.

a Markeer in elke zin:

het onderwerp.

het werkwoord of de werkwoorden die zeggen wat het onderwerp doet of wat ermee 
gebeurt.

het werkwoord en de andere woorden die zeggen hoe of wat het onderwerp is of wordt.

b Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.

c Zoek de andere zinsdelen aan de hand van de vragen.

1 Onderwerp/rest van de zin

Op die manier toon je een stuk van de omgeving.

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

2

GEEL

GROEN

ROZE

groen/geel toon je een stuk van de omgeving.

toon Op die manier een stuk van de 

omgeving

een stuk van de omgeving

Op die manier
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2 Onderwerp/rest van de zin

De persoon op de foto is voor de meesten het belangrijkst.

Werkwoord(en) + bij zijn of worden: 
ander(e) woord(en)

Andere zinsdelen

Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

Waarmee? 

Aan of voor wie? 

Hoe? 

Waarom of waarvoor? 

geel/roze De persoon op de foto is voor de meesten het belangrijkst.

is het belangrijkst voor de meesten

voor de meesten
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Hoe kan ik zinsdelen vervangen?
Wil je een zin korter maken zonder de betekenis te veranderen?
Dan kun je het zinsdeel in sommige gevallen vervangen door een verwijswoord.

Bv. Ik geef de brief met een geheime boodschap aan mijn beste vriendin.

Ik geef hem aan haar.

TIP 3: Spontane foto’s

Zodra mensen een camera zien, gaan ze een beetje poseren.
Ze gedragen zich anders.
Je hoeft niet altijd te poseren op een foto. De mooiste foto’s maak 
je wanneer ze het niet doorhebben.

a Vervang de onderstreepte verwijswoorden door een zinsdeel en schrijf die zin op.

1 Ik nam er die foto.

2 Hij stond mooi op die foto.

3 Ik gaf die foto aan haar.

b En nu omgekeerd.
Vervang de onderstreepte zinsdelen door een verwijswoord en schrijf die zin op.

1 De fotograaf van de krant ging op safari.

2 In Kenia nam hij een foto van een zeldzame leeuw.

3 Met die foto won hij een belangrijke prijs.

3

bv. Ik nam die foto in Spanje.

bv. Mijn zoontje stond mooi op die foto.

bv. Ik gaf die foto aan zijn oma.

Hij ging op safari.

Daar nam hij een foto van een zeldzame leeuw.

Daarmee won hij een belangrijke prijs.
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TIP 4: Blijven klikken!

Je neemt beter te veel foto’s dan te weinig. Zo heb je meer keuze en kun je 
de beste kiezen.

En nu is het aan jou. Klikken maar!
Maak de korte zinnen langer met een zinsdeel dat antwoord geeft op het vraagwoord.

1 Ik nam een foto.

Wanneer?  

 

Waarom?  

 

Waar?  

 

2 De foto mislukte.

Waardoor?  

 

4

bv. Ik nam vorige zomer een foto.

bv. Ik nam een foto om die verjaardag nooit te vergeten.

bv. Ik nam een foto in Disneyland.

bv. De foto mislukte omdat de lenskap nog op het toestel stond.
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Opgepast! Gesignaleerde woorden!
Ik kan aanduiden waarnaar verwijswoorden verwijzen.
Ik kan de verschillende signaalwoorden herkennen en correct gebruiken.
Ik kan de grondwoorden aanduiden in samenstellingen en afl eidingen.

Soort zoekt soort ...
Ik kan eigennamen en zelfstandige naamwoorden aanduiden.
Ik kan aangeven of zelfstandige naamwoorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn.
Ik kan het juiste lidwoord bij zelfstandige naamwoorden plaatsen.
Ik kan verkleinwoorden vormen.
Ik kan een tekst rijker maken door bijvoeglijke naamwoorden toe te voegen.
Ik kan de trappen van vergelijking herkennen en vormen.
Ik kan bepalen of het werkwoord in de 1e, 2e of 3e persoon (enkelvoud of meervoud) staat.

Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord is een woord dat verwijst naar iets dat (of iemand die) al eerder vernoemd 
werd. Verwijswoorden zorgen ervoor dat we niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen. 

Er bestaan verwijswoorden die verwijzen naar:

> een woord in dezelfde zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus. haar verwijst naar Ziya.

> een woord in een andere zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus. Ze doet dat dikwijls. ze verwijst naar Ziya.

> een volledig andere zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus. Ze doet dat dikwijls. dat verwijst naar Ziya snuit haar neus.

> een woord in een ander tekstdeel
 Bv. De Provence is een gebied in het zuidoosten van Frankrijk en ligt tussen de
 Middellandse Zee, het Rhônedal en Italië. Grote steden in het gebied zijn
 Marseille, Nice, Toulon en Aix-en-Provence. Veel toeristen gaan daar naartoe.

daar verwijst naar de Provence.

les 6
les 11



54 Thema 9 - les 6, les 11

Onze basisschool-bucketlist
Een bucketlist is een lijst met dingen die iemand nog wil doen voordat hij sterft. Maar je kunt er ook eentje 
maken met dingen die je gedaan wilt hebben voor je de basisschool verlaat.

Deze leerlingen zetten hun wensen al op een rijtje ...

Waarnaar verwijst het onderstreepte verwijswoord?

Ik zou het leuk vinden als iedereen van de klas eens een dag zijn huisdier naar de klas zou 
mogen meenemen. Maar Lars heeft een rat als huisdier. Daar ben ik bang van. Ik krijg al 
kippenvel als ik eraan denk. Als ik kippenvel hoor, denk ik aan Tessa. Zij zal zeker haar kippen 
meebrengen. En ik mijn hond.

Bart

1 ik 

2 daarvan 

3 er  of  

4 zij 

Wat is een signaalwoord?
Signaalwoorden zijn korte woordjes. Ze leggen een verband tussen verschillende zinnen of delen 
van een zin. Ze zorgen voor structuur in een tekst.

Er bestaan verschillende soorten signaalwoorden. Ze duiden allemaal een verband aan.
Bv. met, maar, en, als, dan ...

Wat is een signaalwoord van  d?
Signaalwoorden van tijd ordenen de informatie in een tekst chronologisch 
(= in de juiste tijdsvolgorde). 

Wat eerst gebeurde, komt op de eerste plaats. Wat later gebeurde, wordt daarna verteld. 

Bv. Eerst laat ik het water koken.
Vervolgens doe ik de pasta in het kokende water.
Daarna schud ik de pasta in een vergiet.
Ten slotte doe ik de saus erbij.

Tip  Als je signaalwoorden van tijd kunt vinden in een tekst, kom je al snel tot een handige 
samenvatting.

1

Bart

de rat van Lars

de rat van Lars dat Lars zijn rat meebrengt naar de klas

Tessa
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Wat is een signaalwoord van voorbeeld?
Signaalwoorden van voorbeeld kondigen aan dat er voorbeelden volgen.

Bv. zoals  Hij gromt zoals een beer. 
bijvoorbeeld  Fruit is bijvoorbeeld: een appel, een peer ...

Wat is een signaalwoord van vergelijking?
Signaalwoorden van vergelijking vergelijken woorden met iets dat er ongeveer hetzelfde uitziet, 
ruikt, aanvoelt, klinkt.

Bv. als  Hij is zo sterk als een paard.
 zoals  Door je verkoudheid klink je zoals een zeehond.
 alsof  Hij doet alsof hij de baas is.

Wat is een signaalwoord van tegenstelling?
Signaalwoorden van tegenstelling geven een tegenstelling aan.

Bv. maar  Hij lijkt jong, maar hij is oud.
 in tegenstelling tot In tegenstelling tot jou maakte ik mijn huiswerk.
 echter  Ik liep goed, iemand anders liep echter beter.

Wat is een signaalwoord van middel?
Signaalwoorden van middel geven aan waarmee een bepaalde taak uitgevoerd wordt.

Bv. Waarmee roer je in de pot?   Ik roer in de pot met een houten lepel.
 Waarmee maak jij je huiswerk?  Ik maak mijn huiswerk met behulp van een ZRM.
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Schrijf de onderstreepte signaalwoorden in de juiste kolom.

Ik zou graag een mega-dessertenbuff et maken. Met allerlei lekkers zoals donuts, cupcakes ... 
En dat we die mogen versieren met bijvoorbeeld slagroom en snoepjes.
Mmmm, ik krijg al het water in mijn mond wanneer ik eraan denk!
Eerst ga ik een stuk taart kiezen. Daarna een muffi  n.
En als laatste een ijsje met drie bollen.
Met behulp van een goed kookboek moet dat zeker lukken!
In tegenstelling tot wat je nu denkt, eet ik meestal wel gezond.

 Billy

Ik zou graag een waterballonnengevecht met de klas houden. 
Ik blijf wel liever droog, maar dat zal zeker niet lukken. -
Tenzij ik goed de waterballonnen ontwijk!

De juf maken we zo nat als een dweil. Dat wordt lachen!
Hoewel, de juf in badpak. Brrr ...
 Anton Anton Anton

Tijd Voorbeeld Vergelijking

Tegenstelling Middel

2

wanneer

eerst

daarna

als laatste

zoals

bijvoorbeeld

als

in tegenstelling tot

maar

tenzij

hoewel

met behulp van
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Wat zi n grondwoorden  sa enstellingen en a  eidingen?
We bedenken niet voor elk nieuw ding een nieuw woord. In plaats daarvan voegen we 
bestaande woorden samen (bv. muis + mat = muismat) of voegen we voor- en achtervoegsels 
toe (bv. bruikbaar, waterachtig). Nu je dat weet, kan het je helpen om de betekenis van 
bepaalde woorden te achterhalen of om ze correct te schrijven.

Wat is een grondwoord?

Een grondwoord is de allerkortste vorm van een woord. Je kunt een grondwoord dus niet meer 
in afzonderlijke woorden splitsen.

Bv. bus, tand, werk, tapijt, douche ...

Wat is een samenstelling?

Als je grondwoorden samenvoegt, krijg je een samenstelling.

Bv. brood + mager  broodmager
 sport + artikelen + fabrikant  sportartikelenfabrikant

Er zijn verschillende soorten samenstellingen:

> met meerdere zelfstandige naamwoorden (bv. televisieaansluiting, netwerkkabel ...)
> met een bijvoeglijk naamwoord (bv. goedemorgen, rodekool ...)
> met anderstalige delen (bv. harddisk, webcam, webmaster ...)
> met een afkorting (bv. tv-programma, cd-speler, USB-stick ...)
> met als eerste deel de stam van een werkwoord (bv. springplank, looprek ...)

Wat is een afl eiding?

Een afl eiding ontstaat als je aan een woord een voorvoegsel en/of een achtervoegsel toevoegt.

Bv. on + eer  oneer
 aap + in  apin

ver + werk + ing  verwerking

Let op! Voorvoegsels en achtervoegsels krijgen pas hun betekenis wanneer je ze combineert 
met een grondwoord.
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a Kleur in de wensen van Liene en Klaas:

vier samenstellingen.

vijf afl eidingen.vijf afl eidingen.vijf afl eidingen.

Ik zou graag met onze groep een moddergevecht houden. De speelweide achter de school 
nat maken met de tuinslang. Lekker vettige modder maken. En dan rollen als varkentjes in de 
modder. Verschrikkelijk leuk!
 Liene

geel(2x) moddergevecht houden. De moddergevecht houden. De speelweide achter de school 
geel/
groen(2x)

tuinslang. Lekker vettige modder maken. En dan rollen als vettige modder maken. En dan rollen als varkentjes in de 
groen Verschrikkelijk leuk!Verschrikkelijk leuk!

Een slaapfeest houden in de klas. Laat gaan slapen.
En de dag erna ontkennen dat we laat in bed lagen. Prachtig, toch?!
 Klaas

geel slaapfeest houden in de klas. Laat gaan slapen.
groen(2x) ontkennen dat we laat in bed lagen. ontkennen dat we laat in bed lagen. Prachtig, toch?!

b Schrijf de samenstellingen die je gekleurd hebt op.
 Schrijf achter elke samenstelling de grondwoorden die werden samengevoegd.

1 

2 

3 

4 

c Schrijf de afl eidingen die je gekleurd hebt op.
Schrijf achter elke afl eiding het grondwoord.

1 

2 

3 

4 

5 

d Maak afl eidingen door een voor- en/of achtervoegsel toe te voegen.

1 schreeuw 

2 bouw 

3 schoon 

3

GEEL

GROEN

moddergevecht modder + gevecht

speelweide spelen + weide

tuinslang tuin + slang

slaapfeest slapen + feest

vettige vet

varkentjes varken

verschrikkelijk schrik

ontkennen kennen

prachtig pracht

bv. geschreeuw, oerschreeuw, schreeuwerig, schreeuwtje

bv. gebouw, verbouw, verbouwing

bv. verschoon, schoonheid 
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Wat zijn zelfstandige naamwoorden?
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam geven aan personen, dingen, planten en 
dieren:

> personen  papa, directeur, Carlos, juf Anna ...
> dingen  kast, deur, lijm, schaar ...
> planten  klimop, lelie, cactus, eik, roos ...
> dieren  hond, schaap, dinosaurus ...

Bestaan er mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden?

Ja, hoor! Er bestaan trouwens ook onzijdige naamwoorden.
Het genus van het naamwoord bepaalt welk lidwoord je moet kiezen en met welk woord je naar 
het zelfstandig naamwoord moet verwijzen.

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig

De computer is versleten.
Hij werkt erg traag.
Zijn geheugen zit vol.

De peer is lekker.
Ze is lekker sappig.
Haar schil is mooi groen.

Het schaap staat in de stal.
Het heeft honger.
Zijn voederbak is leeg.

Wat is een eigennaam?
Hoe heet jij?

We hebben allemaal een eigen naam.
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms een eigen naam.
Die eigennamen schrijven we ook met een hoofdletter.

Bv. Mijn hond heet Bas.
 Die mannetjes zijn van Playmobil.
 Ik woon in de stad Brussel.

Eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden.

Noor? Finn!
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Wat is een lidwoord?
Dat is gemakkelijk! Er zijn maar drie lidwoorden: de, het en een.

Lidwoorden staan altijd bij een zelfstandig naamwoord: de grap, het bezoek, een plons.
Het lidwoord een kun je bij alle zelfstandige naamwoorden gebruiken.
Dat lukt niet altijd voor het en de.

Is Nederlands niet je moedertaal?
Dan vind je dit vast erg moeilijk.
Enkele tips?
> Een kan altijd!
> Als je gokt, gok dan op het lidwoord de (er zijn heel wat meer de-woorden).

Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is.

Waar vind ik een bijvoeglijk naamwoord?

Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord.
Het past zich aan dit zelfstandig naamwoord aan.

Bv. een nieuw bankstel  een nieuwe iPad
een groot geluk  een grote deugniet 

Soms staat het bijvoeglijk naamwoord ook los.
Dan zegt het hoe het onderwerp is.

Bv. Vandaag ben ik zo vrolijk.

Dan is 'bijvoeglijk' 
zelf een bijvoeglijk 

naamwoord!

Kleur in de tekst:

de zelfstandige naamwoorden die geen eigennaam zijn.

de zelfstandige naamwoorden die een eigennaam zijn.

de lidwoorden.

de bijvoeglijke naamwoorden.

Ik wil de oude, lelijke schoolmuur vol graffi  ti spuiten. Mijn schilderij wordt een echte Picasso.

David

de oude, lelijke lelijke schoolmuur vol graffi  ti spuiten. Mijn graffi  ti spuiten. Mijn 
groen/roze(2x)/
geel(3x)/groen/roze/
blauw

schilderij wordt een echte Picasso.

blauw David

4

GEEL

BLAUW

GROEN

ROZE
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Wat is een verkleinwoord en hoe vorm ik het?
Verkleinwoorden gebruik je om: 

> iets kleins aan te duiden.

> iets liefs aan te duiden.

> te zeggen dat iets niet zo belangrijk is.

> te zeggen dat je iets of iemand niet leuk vindt.

Verkleinwoorden zijn zelfstandige naamwoorden met het achtervoegsel -je (of -pje, -tje, -etje) 
erbij. Doorgaans wordt dat achtervoegsel vast aan het grondwoord geschreven.

Bv. katje, boompje, bureautje, ringetje, koninkje ...

Enkele uitzonderingen:

> Eén enkele klinker aan het einde van het woord verleng ik.
Bv. oma  omaatje
 café  cafeetje
 ski  skietje
 foto  fotootje

> In de lettergreep voor -etje verdubbel ik.
Bv. bal  balletje
 bril  brilletje

> Ik schrijf ‘tje na een u (uitgesproken als oe) en na een medeklinker + y.
Bv. tiramisu’tje, baby’tje ...

> Er zijn ook verkleinwoorden die je niet groter kunt maken.
Bv. meisje, sneeuwklokje, sprookje ...
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Schrijf bij elk zelfstandig naamwoord het verkleinwoord.

Een honderdtal papieren vliegtuigen door de klas zien vliegen. Dat is mijn droom.
Of de meester bekogelen met proppen. Een echte papieren regenbui. Zodat hij een paraplu
moet gebruiken om alle dingen tegen te houden.
 Jef

1 de vliegtuigen 

2 de klas   

3 de droom 

4 de meester 

5 de paraplu 

6 de dingen 

5

de vliegtuigjes

het klasje

het droompje

het meestertje

het parapluutje

de dingetjes
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Wat zijn trappen van vergelijking?
Leuk is een bijvoeglijk naamwoord. Maar sommige dingen zijn leuker dan leuk.
Om dat uit te drukken, gebruiken we de trappen van vergelijking.

Bv. Dit is een leuke mop.
 Ik ken een mop die nog leuker is.
 Dit is echt de leukste mop ooit!

Dat kun jij zelf ook! 

Hier zijn nog enkele voorbeelden:

Bv.  mooi mooier mooist
duur duurder duurst
gek gekker gekst

Ken je ook deze speciale gevallen? 

Hier zijn nog enkele voorbeelden:

Bv.  graag liever liefst
goed beter best

kleiner kleinst
klein

meer

meest

veel

Welke drie dingen staan er op jouw bucketlist?
Maak een kort tekstje. Gebruik de trappen van vergelijking van leuk.

Bv.

... Ik zou het leuk vinden om een karaoke te houden met de klas.

... Nog leuker zou zijn om de meester een poets te bakken.

... Maar het leukst is ongetwijfeld een extra week vakantie!

6
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Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?

Ben ik de eerste persoon?

Voor mij ben jij de 
tweede persoon en is 
hij de derde persoon.

Enkelvoud Meervoud
1e persoon ik loop 1e persoon wij lopen
2e persoon jij/u loopt 2e persoon jullie lopen
3e persoon hij/zij (ze)/het loopt 3e persoon zij (ze) lopen

Staat de zin in het enkelvoud of in het meervoud?
Welke persoon is het onderwerp?
Zet een kruisje in de juiste vakjes.

Julie, Stien en ik spelen dolgraag met de kleutertjes. Wij zouden graag eens een dag de 
kleuterjuff en helpen. Ze hebben het altijd zo druk. Je hulp is daar meer dan welkom! 
Fientjes snotneus proper maken, fi guurtjes uitknippen, veters knopen ...
Enkel voor de toiletbezoeken pas ik ...
 Elise

enkelvoud meervoud 1e persoon 2de persoon 3de persoon

1 Julie, Stien en ik

2 Wij

3 Ze

4 Je hulp

5 ik

7

x x

x x

x x

x x

x x


