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De persoonsvorm 

 

1) Zet de persoonsvormen in de zinnen tussen schuine strepen en markeer ze. 

Jij raadt nooit wie ik vandaag gezien heb. 

Op de kast vind je de papieren.  

Wij gaan in de vakantie naar de Ardennen. 

 

De infinitief 

 

2) Kleur de werkwoorden in dit stukje tekst. 

Ik denk dat ik Piwt heet, ik denk zelfs dat we allemaal zo heten. Wanneer onze moeder 

"Piwt" roept dan komen we, allemaal, ook al mijn broertjes en zusjes. We zijn een grote 

familie en we lijken allemaal op elkaar. We zijn allemaal groen en we hebben grote bolle 

ogen. 

 

3) Noteer de infinitieven van de werkwoorden uit oef. 2.  

Infinitief (ik zal…) 
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De tijd 

 

4) Kleur de werkwoorden en noteer ze in de tabel (eerste kolom).  

- Zet een kruisje: tegenwoordige tijd of verleden tijd? 

- Noteer daarna de infinitieven. 

 

Omdat ik een kikker ben, kan ik natuurlijk niet tellen, maar ik zeg je, wanneer we 

allemaal bij elkaar zaten dan was het een erg grote groene plek daar aan het rand van 

het meertje. Wij woonden allemaal aan dat meertje, want daar wonen kikkers nu 

eenmaal, jammer genoeg. Iedereen hield van water, behalve ik. 

 

werkwoordsvorm tegenwoordige tijd verleden tijd infinitief 
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Klankverandering 

 

5) Noteer de vetgedrukte woorden op de juiste plaats in de tabel (v.t. enkelvoud 

of v.t. meervoud). Geef ook de infinitief en de stam. 

  

Mijn moeder was daar niet blij mee en mij broers en zussen plaagden me er enorm mee. 

Ma zei altijd: toen je nog een kikkervisje was, zwom je de hele dag, net als iedereen.  

 

infinitief stam verleden tijd 

enkelvoud 

verleden tijd 

meervoud 

    

    

    

    

    

 

 

6) Noteer de vetgedrukte werkwoorden van oef. 5 in de juiste kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zonder klankverandering met klankverandering 
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1e, 2e, 3e persoon van een werkwoord 

 

7) Vul de werkwoordschema’s aan in de tegenwoordige tijd. 

wandelen 

enkelvoud meervoud 

1e persoon ik  1e persoon wij / mama 

en ik, … 

 

2e persoon jij/je/u  2e persoon jullie/ jij en 

je vriend, … 

 

3e persoon hij/zij/ de 

man, … 

 3e persoon zij/ ze/ de 

mannen, … 

 

antwoorden 

enkelvoud meervoud 

1e persoon   

 

1e persoon   

2e persoon   

 

2e persoon   

3e persoon   

 

3e persoon   

 

Opzoeken in een woordenboek 

 

8) Zoek de betekenis van de woorden op in het woordenboek. 

 

mysterieus: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

n.a.v.: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Zinsdelen 

 

9) Werk volgens de stappen! Vergeet de persoonsvorm niet te markeren en het 

onderwerp te omkringen! 

 

Ik geef vandaag een heel groot feest voor mijn oma.   

1) Onderwerp  

2) Zinsdelen   

3) Welk zinsdeel zegt wat  

   het onderwerp doet of  

   wat ermee gebeurt? 

 

    Welk zinsdeel zegt wat  

    of hoe iets of iemand  

    is of wordt? 

 

4) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag:  

       Wat of wie? 

 

       Aan of voor wie?  

5) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag: 

       Waar(in)? 

 

     Wanneer?  

     Hoe?  

     Naar wie?  

     Waarmee?  

     Met wie?  
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Tijdens de zomervakantie kunnen de toeristen in Oostende het kursaal bezoeken. 

1) Onderwerp  

2) Zinsdelen   

3) Welk zinsdeel zegt wat  

   het onderwerp doet of  

   wat ermee gebeurt? 

 

    Welk zinsdeel zegt wat  

    of hoe iets of iemand  

    is of wordt? 

 

4) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag:  

       Wat of wie? 

 

       Aan of voor wie?  

5) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag: 

       Waar(in)? 

 

     Wanneer?  

     Hoe?  

     Naar wie?  

     Waarmee?  

     Met wie?  

 

 

 

 



7 

 

Pieter heeft eergisteren zijn verjaardag in de bioscoop gevierd. 

1) Onderwerp  

2) Zinsdelen   

3) Welk zinsdeel zegt wat  

   het onderwerp doet of  

   wat ermee gebeurt? 

 

    Welk zinsdeel zegt wat  

    of hoe iets of iemand  

    is of wordt? 

 

4) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag:  

       Wat of wie? 

 

       Aan of voor wie?  

5) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag: 

       Waar(in)? 

 

     Wanneer?  

     Hoe?  

     Naar wie?  

     Waarmee?  

     Met wie?  
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Dat meisje wordt later tandarts. 

1) Onderwerp  

2) Zinsdelen   

3) Welk zinsdeel zegt wat  

   het onderwerp doet of  

   wat ermee gebeurt? 

 

    Welk zinsdeel zegt wat  

    of hoe iets of iemand  

    is of wordt? 

 

4) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag:  

       Wat of wie? 

 

       Aan of voor wie?  

5) Welk zinsdeel in de  

       rest van de zin geeft  

       een antwoord op de  

       vraag: 

       Waar(in)? 

 

     Wanneer?  

     Hoe?  

     Naar wie?  

     Waarmee?  

     Met wie?  
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Verwijswoorden 

 

10) Lees de tekst en noteer daarna het woord waarnaar de verwijswoorden 

verwijzen. 

Frank brengt kranten en folders rond. 

Hij (1) stopt ze heel vroeg in de brievenbussen.  

Op zaterdag werkt Frank bij de post. Voor de post moet hij (2) soms pakjes en dozen 

bezorgen. Als hij(3) die heeft, geeft hij ze bij de mensen af.  

hij (1 ):………………………………………………………. 

ze:……………………………………………………. 

hij (2):……………………………………………………….. 

hij (3):…………………………………………………… 

die:………………………………………………………… 

       ze:………………………………………………………… 

 

Letterlijk/figuurlijk taalgebruik 

 

11) Is het letterlijk of figuurlijk bedoeld? Zet een kruisje. 

 letterlijk figuurlijk 

Hij bijt zijn tanden stuk op een moeilijk huiswerk.   

De aap klimt in de boom.   

Monica struikelde over haar eigen woorden.   

Toen kwam de aap uit de mouw.   

Ingrid struikelde over een opstapje.   

De vakantie staat voor de deur.   
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Bovenliggende en onderliggende begrippen 

 

12) Noteer de onderliggende begrippen op de juiste ladder en schrijf zelf een 

passend bovenliggend begrip. 

spons, ruiken,  proeven, dweil, trekker, zien, bezem, horen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaalwoorden  

 

13) Vul het juiste signaalwoord in. 

Artikelen worden niet teruggenomen, …………………… u de kassabon van maximaal 10 dagen 

geleden laat zien. 

Er bestaan veel soorten fruit ……………………… appels, peren en bananen. 

………………… kam ik mijn haren, …………………… poets ik mijn tanden en ………………………… trek ik 

mijn pyjama aan. 
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Samenstellingen en afleidingen 

 

14) Noteer de woorden in de juiste kolom. 

schooljaar, gegroepeerd, kleuterschool, kleiner, vakjes, achttien, gelopen, groepje 

samenstelling afleiding 

  

  

  

  

  

 

Woordsoorten 

 

15) Doorstreep alle woorden die geen zelfstandig naamwoord zijn. 

lopen 

 

groter krom herfst vandaag 

cirkel vrede dragen staan vulkaan 

     

zingen locomotief beginnen wij kameleon 
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16) Onderlijn nu in de volgende zinnen de werkwoorden (rood), zelfstandig 

naamwoorden (blauw), lidwoorden (oranje), bijvoeglijke naamwoorden (groen). 

• We zitten in de mooie, groene, grote tuin van Sien. 

 

• De hond van onze buren blaft veel. 

 

• Wij eten veel frietjes. 

• Janne en Fien zijn de twee sportiefste meisjes van de klas. 

 

• Mieke heeft het grootste huis van de straat. 

 

• Nico heeft een dik boek gekregen. 

 

• Sarah heeft een lieve kat gekocht. 

 

17) Kruis aan of het een zelfstandig naamwoord of een werkwoord is. 

 

  Zelfstandig 

naamwoord 

Werkwoord  

Vliegen zijn geen aangename beestjes in huis.   

Door elk open raam vliegen ze naar binnen.   

Vlieg maar weer vliegensvlug naar buiten.   

Hij rook brand.   

Van heel ver kon je de rook opmerken.   
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Werkwoorden 

 

Vul aan in de tegenwoordige tijd! Vervang door werken! 

 

 

koken  Moeder _________________ vandaag een lekkere maaltijd. 

antwoorden  Ik _________________ steeds verkeerd op die vraag. 

antwoorden  Mijn vriend _________________ ook steeds mis. 

worden  _______________je later tandarts? 

landen  Het vliegtuig _________________ net op tijd. 

zijn   Die ouder man ___________ al een hele tijd ziek. 

lezen   Mijn zus en mijn beste vriendin  _________________ elke week  

                    een boek. 

beroven  De dief ________________enkele oudere dames. 

vertellen  De meester ______________ een prachtig verhaal. 

aanbranden  Mijn vlees ______________ in de keuken ______. 

niezen  Je ______________ omdat je kou gevat hebt. 

 

Vul aan in de verleden tijd!  

 

vinden  Hij _____________ na lang zoeken de schat. 

rijden  Die auto _____________ veel te hard door het centrum. 

vermoeden We _______________ niet dat ze zo snel zou terug zijn! 

durven  Het ongehoorzame kind _________ niet binnenkomen.  

haasten  Toen moeder riep, _______________ we ons naar huis. 

komen  Gelukkig _______________ we juist op tijd. 

bieden  Hoeveel ____________ ze voor dat kunstwerk? 

zenden  Tijdens de vakantie______________ zus een leuk kaartje. 


