
 
 

Persoonsvorm 

 
 

Werkwoordelijke rest 
 
 

 
Onderwerp 

 
 

 
Gezegde 

wwg (actie / handeling) 
nwg (eigenschap / toestand van het 

onderwerp) 
 

 
 

Lijdend voorwerp 
 

 
Meewerkend voorwerp 

 
 

 
Voorzetsel voorwerp 

(verliefd zijn op / herinneren aan: 
werkwoorden met een opvolgend 
vast voorzetsel in de uitdrukking) 

 

 
 

Bijwoordelijke bepaling 

 

.   
Verwijswoord 

 
 

Stellende trap 
 
 
 

 
Vergrotende trap 

 
 

 
Overtreffende trap 

 

 

Leg het kaartje bij het  kaartje dat het zinsdeel weergeeft.  

Vul op de puntjes het juiste verwijswoord of vorm van de vergelijkende trap in. 

Wie heeft de meeste kaartjes goed gelegd?  

 



.      

 

 

9. Dit werkwoord vind je 

door de zin in een andere 

tijd te zetten. 

1. Wij zijn vandaag naar 

de kermis in Deurne 

geweest 

2. Nick heeft al zijn spullen 

op Marktplaats verkocht. 

3. Men zegt dat Doutzen 

Kroes zo’n zes miljoen euro 

per jaar verdiend.            

4. Madelief heeft haar oma 

een bosje bloemen 

gegeven, omdat ze het 

verdiend. 

5. Ik word ontzettend 

gelukkig van reizen. 

6. Binck schafte het album 

van Ronnie Flex aan, terwijl 

Danny deze al in zijn bezit 

had. 

8. Isa is geboren in het 

ziekenhuis tijdens een 

zware onweersbui. 

7. Daarom heeft Kian geen 

zin om te werken aan zijn 

huiswerk.    

10. Dit zinsdeel is het 

antwoord op de vraag: wie of 

wat + gezegde + onderwerp.  



 

  

12. Mijn mentor wilde op 

de ouderavond absoluut 

mijn ouders spreken. 

 

14. Heb jij ook al een 

vakantie geboekt? 

 

13. Heb jij ook al een 

vakantie geboekt? 

15. Heb jij ook al een 

vakantie geboekt? 

 

16. Schenk jij mij ook 

even een colaatje in? 

17. Schenk jij mij ook 

even een colaatje in? 

 

18. Direct na de operatie 

voelde Emma zich het 

(beroerd) ….. Later ging het 

beter. 

 

Mijn mentor wilde op 

de ouderavond absoluut 

mijn ouders spreken. 

 

11. Donald Duck gaf 

Katrien een mooie bos 

bloemen. 

19. Wie is die eenzame fietser, 

….. kromgebogen fietst tegen 

de wind?  

20. Dit zinsdeel kan meerdere 

keren voorkomen in een 

enkelvoudige zin (geen 

samengestelde ofwel plakzin) 



  

Donald Duck gaf Katrien 

een mooie bos bloemen. 

 

Donald Duck gaf Katrien 

een mooie bos 

bloemen. 

 

Guus Geluk koopt altijd 

hele dure cadeaus voor 

haar. 

 

Guus Geluk koopt altijd 

hele dure cadeaus voor 

haar. 

Guus Geluk koopt altijd 

hele dure cadeaus voor 

haar. 

 

Guus Geluk koopt altijd 

hele dure cadeaus voor 

haar. 

 

29. De mentor heeft net 

alle ouders gemaild. 

 

22. Door de 

hersenschudding kan ze 

de toets niet maken. 

24. Door de 

hersenschudding kan ze 

de toets niet maken. 

 

23. Door de 

hersenschudding kan 

ze de toets niet maken. 

 

25. Een kameleon kan 

goed verstoppertje 

spelen. 

26. Een kameleon kan 

goed verstoppertje 

spelen. 

 

30. Een kameleon kan 

goed verstoppertje 

spelen. 

 

28. Tom heeft chips als 

ontbijt gegeten. 

21. De mentor heeft net 

alle ouders gemaild. 

 

27. Dat is werkelijk 

……….romantische brief die ik 

ooit met Valentijn heb gehad.  



  

31. De juf legde het de 

klas nog een keer uit. 

32. Job heeft Britt een 

blobvis cadeau gegeven. 

33. Zou jij een nier 

afstaan aan een 

volkomen onbekende? 

34. Blobvissen zijn hele 

rare dieren. 

40. Rapper Typhoon 

werd vorig jaar 

aangehouden door de 

ijverige politieagent. 

 

35. Isa is geboren in het 

ziekenhuis tijdens een zware 

onweersbui. 

36. Er was Johan Cruijf een 

prijs beloofd, die door zijn zoon 

in ontvangst werd genomen. 

37. Ik heb ontzettend genoten 

van deze gezellige dag. 

38. Hij rookt regelmatig stiekem 

een sigaret onder schooltijd.    

39. Als de persoonsvorm van 

getal verandert, verandert dit 

zinsdeel ook van getal. 

(=getalsproef) 



 

 

49. De bekeurde fietser 

had de politie een boze 

brief geschreven. 

44. Na de disco zal de 

organisator de beste 

dansers een prijs geven. 

 

43. Na de disco zal de 

organisator de beste dansers een 

prijs geven. 

46. Die flauwe moppen 

moet je mij niet meer 

vertellen. 

42. Die flauwe moppen 

moet je mij niet meer 

vertellen. 

 

47. Rapper Typhoon 

werd vorig jaar 

aangehouden door de 

ijverige politieagent. 

41. De bekeurde 

fietser had de politie 

een boze brief 

geschreven. 

48. Hij kan (goed) ……. gamen 

dan ik.  

45. Je kunt er ‘aan’ of 

‘voor’ voor zetten (of –

als het er staat – 

weglaten) 

51. Mijn zoon over zijn 

toets: “Ja, die ging over 

basiskennis, maar 

niemand had gezegd dat 

je die moest leren.”  De 

vetgedrukte woorden 

zijn….. 

50. De mentor heeft net 

alle ouders gemaild. 

 52. In bovenstaande zin zijn ‘die’, 

‘niemand’ en ‘je’ ……. 


