
BORDSPEL ZINSONTLEDING NIVEAU 2: ond – ww.gez en nm.gez – lv – mv - bwb.  

 
Vlak voor de vakantie 

probeerde een leerling van 
deze klas de lessen van de 
lerares Frans te verstoren. 

 
Mijn oma was erg blij met 

haar cadeautje. 

 
Die spelers had nooit zo’n 

hoog salaris aangeboden 

moeten worden. 

 
Na het eten van die soep 

schijnen de inwoners van het 
bejaardentehuis ziek 

geworden te zijn. 

 
Als straf zullen die leerlingen 

vrijdagmiddag op school 
moeten blijven. 

 
Na de wedstrijd konden de 

trainer vragen gesteld 
worden. 

 

 
In het centrum van Heerlen 

heeft gisteren een gestoorde 
man een ziekenauto 

gestolen. 

 
Na de maaltijd werden de 

bezoekers misselijk. 
 

 
Van ontleden hebben de 

meesten van jullie geen kaas 
gegeten. 

 
Na de zomervakantie zitten 

wij waarschijnlijk in de 
tweede klas. 

 
Die aan ADHD lijdende 

jongen gedraagt zich soms 
als Bokito! 

 
Door het ontleden van deze 

zinnen zijn wij erg moe 
geworden. 

 

 
In Nederland wordt golfen 

steeds populairder. 

 
De oplossing van jouw 

moeilijkheden lijkt mij een 
reusachtig probleem. 

 
Aan wie van de jongens zou 

de agent die bekeuring 
hebben moeten geven? 

 
 

Veel liever zou men in dat 
warme land hebben willen 

blijven. 

 
In het weekend wordt door 
zijn opa en oma hem altijd 

iets lekkers toegestopt. 

 
De jongen blijkt 

onbetrouwbaar te zijn. 

Tijdens een spelletjesavond 
voor de brugklasleerlingen 
praatten de leerlingen van 

de hoogste klassen over het 
gevaar van atoombommen. 

 
Die jongen moet vroeger een 

aardige kerel geweest zijn. 

 
Door de mooie belofte 
legden wij ons bij zijn 

beslissing neer. 

 
De excursie naar Keulen 
vond Kaylie waardeloos. 

 
Wanneer zullen Babette en 

Bart elkaar eindelijk versierd 
hebben? 

 
Aan Roderick willen alle 
meisjes van school een 

knuffel geven. 

 

Het ontleden van deze zin is 
niet onmogelijk. 

SPELREGELS:  
1. Gooi met de dobbelsteen. Er worden evenveel stapjes op het speelbord gezet als het aantal ogen dat er 

gegooid is. 
2. Gooi opnieuw met de dobbelsteen. Hiernaast zie je wat je moet doen als je een 1, 2, 3, 4, 5 of een 6 gooit. 

Leg je antwoord uit. Noem daarbij de kenmerken van het te ontleden zinsdeel. 
3. Daarna is een volgende speler aan de beurt. 
Let op! 
- Luister naar elkaars antwoorden. Niet eens met het antwoord? Bespreek samen wat het goede antwoord moet zijn. Leg 

aan elkaar uit hoe het zit. Noem daarbij de kenmerken van de woordsoorten.  

- Een goed antwoord levert 1 punt op. Probeer zo snel mogelijk met zoveel mogelijk punten over de finish te komen. 

 
Gooi je met de dobbelsteen: 
1. Noem het werkwoordelijk of naamwoordelijk 

gezegde;  
2. Noem het onderwerp; 
3. Noem het lijdend voorwerp; 
4. Noem het meewerkend voorwerp; 
5. Noem de bijwoordelijke bepaling(en); 
6. Ontleed de hele zin. 

 

 


