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zinnen knippen 

 
STAP 1: pv vinden (de tijdsproef doen).  
De persoonsvorm op zich is eigenlijk geen zinsdeel, het is (ook) deel van het gezegde. Het is wel het 
veranderlijke deel van het gezegde en geeft de tijd en het getal aan in de zin.  
 
STAP 2: zinnen knippen 
De zin in zinsdelen verdelen (zinnen knippen of streepjes zetten). We doen dit om te zien welke woorden 
samen één zinsdeel vormen (bij elkaar horen). Voor en achter zo'n groep woorden zetten we een streepje, 
zodat je kunt zien dat deze woorden bij elkaar horen. Als je de zin in een andere volgorde zet, vormt alles 
wat je voor de persoonsvorm kunt zetten een woordgroep 

.           Ik / heb Piet gisteren een witte struisvogel gegeven. 
            Piet / heb ik gisteren een witte struisvogel gegeven. 
            Gisteren / heb ik Piet een witte struisvogel gegeven. 
            Een witte struisvogel / heb ik Piet gisteren gegeven. 
Dus:     Ik / heb / Piet / gisteren / een witte struisvogel / gegeven. 

 

 

 

Soms zijn er meer mogelijkheden. Je kiest dan de langste. 

1. Om drie uur vandaag / heb ik de kikker gezien. 
2. Om drie uur / heb ik de kikker vandaag gezien. 

              3. Vandaag / heb ik de kikker om drie uur gezien. 
Mogelijkheid 1 is de juiste.  

 

  

Als er een duidelijk verschil in betekenis is bij de langste mogelijkheid, dan kies je de kortste. 

  1. Soms op een stille plek / vind je een leuk konijn. 
  2. Soms / vind je op een stille plek een leuk konijn. 
  3. Op een stille plek / vind je soms een leuk konijn. 

Mogelijkheid 1 is hier fout, want soms geeft een tijd aan en op een stille plek een plaats. 

 

 

 Trucje : in een vraagzin kan alleen het vraagwoord maar voor de persoonsvorm staan. Daarom 
moet je er eerst een bevestigende zin van maken. 

Dus: Welke leerling snapt het nog niet? wordt: Die leerling snapt het nog niet. Of: Koen snapt het 
niet.  

 

In een gebiedende wijs (= bevel) kan er niets voor de persoonsvorm staan, omdat een 
gebiedende wijs geen onderwerp bevat. Daarom moet je eerst het ontbrekende onderwerp 
toevoegen. 

Dus: Doe onmiddellijk allemaal je boek dicht!  wordt: Doen jullie onmiddellijk allemaal je boek 
dicht! 

 

onderwerp 

STAP 3 
Het onderwerp is de uitvoerder, de hoofdrolspeler, de persoon achter de pv. Je vindt het onderwerp 
(ON)  door de persoonsvorm van getal (meervoud / enkelvoud) te veranderen. De getalsproef. Het woord 
dat met de persoonsvorm mee moet veranderen, is het onderwerp.  

 



Grammatica Zinsdelen benoemen 

Mvo 

2 

  Stel de vraag:            WIE / WAT + werkwoordelijk gezegde  
 
Ik heb aan Piet gisteren een boek gegeven. 
Ik hebben aan Piet gisteren een boek gegeven.  
 
Hé, dat kan niet. Ik en Koen hebben aan Piet gisteren een boek gegeven, dát kan 
wel.  

Het onderwerp: ik moet veranderen in meervoud: wij, zij of jullie)  

 

 

Het onderwerp staat in enkelvoudige zinnen ( zinnen met  één persoonsvorm) meestal direct voor of 
achter de persoonsvorm. 
 
Jullie gaan vroeg naar huis. 
 Achter in de gang rinkelde de telefoon.  

 

Het onderwerp kan ook uit meer woorden bestaan. Daarom moet je dus streepjes zetten! 
Mijn neefje uit Amerika komt morgen op bezoek. [Alles voor de pv is een zinsdeel]  

 

Echter, in een zin met een gebiedende wijs staat geen onderwerp! 
 
Loop door! Sta stil!  

 

In een zin kan ook een 'loos onderwerp' voorkomen. Dat is het woordje 'het'. Loos = leeg: het 
onderwerp heeft geen betekenis.  
          
(Het) regent buiten erg hard. 
In het lege huis klonk (het) erg hol. 

 

Gezegde(s) 

STAP 3a 
Er zijn twee soorten gezegdes. In een enkelvoudige zin komt maar één soort ervan voor.   We gaan nu 
kijken naar het werkwoordelijk gezegde. 
 
Het werkwoordelijk gezegde (WG) = de persoonsvorm + alle andere werkwoordsvormen uit de zin. Inclusief 
het scheidbare deel van een werkwoord. Inclusief ‘te’ bij het infinitief en inclusief ‘aan het’ bij het infinitief. 
Zoek daarom eerst de PIV : (P) persoonsvorm   {I} Infinitief . {VD} Voltooid deelwoord.  En bij meerdere 
hulpwerkwoorden in een zin horen deze er ook bij.  

  Ik heb Piet gisteren een toverdrank gegeven.  ( P) heb  {-}  {VD} gegeven 
            werkwoordelijk gezegde: heb gegeven. 
  

 

 

Het woordje TE voor een infinitief (= het hele werkwoord) moet je altijd bij het 
werkwoordelijk gezegde rekenen. 

Hij stond urenlang te kloppen.          
Waarom zit hij zo te suffen?  

 

 

Bij werkwoorden die in de infinitief het woordje ZICH erbij hebben, moet je ZICH bij 
het werkwoordelijk gezegde rekenen.  
De woordjes me, je, zich, ons, jullie behoren alleen bij het werkwoordelijk gezegde, 

als je ze niet kunt weglaten in de zin. (Tip: probeer het woord te vervangen door 

iemand of iets. Kan dat? Dan is het LV). 

 Hij verheugt zich op zijn volgende concert.  
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 Hij belt de meester op.    Het werkwoord is opbellen; Edison vond de gloeilamp uit.     
(Het zijn scheidbare werkwoorden. Het hele werkwoord is opbellen en uitvinden; het scheidbare 
deel hoort bij het werkwoordelijk gezegde!) 

Omdat er twee soorten gezegdes zijn, moet je altijd controleren of het werkwoordelijk gezegde ook 
echt een werkwoordelijk gezegde is.  Dat is niet moeilijk, want in elk werkwoordelijk gezegde moet 
een ZELFSTANDIG werkwoord voorkomen. Een zelfstandig werkwoord is een werkwoord met een 
duidelijke betekenis: lezen, fietsen, verven, wandelen, slaan, vallen, enzovoorts. Je kunt ook 
zeggen: in een werkwoordelijk gezegde gebeurt iets of doet iemand iets. 
 
In een zin kunnen ook werkwoorden voorkomen zoals kunnen, zijn, worden, moeten  enzovoorts. 
Die hebben in een zin met een zelfstandig werkwoord, een doe-werkwoord, geen eigen betekenis. 
Je merkt dat als je er ik ga voor zet. Ik ga fietsen, wandelen, liggen, lezen, vallen enzovoorts levert 
een duidelijke betekenis op. Maar ik ga kunnen, moeten, willen, enzovoorts betekent niets. Ze 
helpen de betekenis van de zin te vormen. Dit zijn hulpwerkwoorden.   

 

 
STAP 3b 
Naast het werkwoordelijk gezegde heb je ook een naamwoordelijk gezegde. In een enkelvoudige zin komt 
maar één soort gezegde voor.   We gaan nu kijken naar het naamwoordelijk gezegde. 
 

Hij is erg nieuwsgierig. Hij = nieuwsgierig.  

Dit kan geen werkwoordelijk gezegde zijn, want ik ga zijn betekent niets. Er komt in deze zin geen 
zelfstandig werkwoord voor.  Maar er staat wel een bijvoeglijk NAAMWOORD (nieuwsgierig) in, en 
dat wordt aan het onderwerp Hij geKOPPELd door het KOPPELwerkwoord zijn. De drie 
koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden en blijven.  

In de voorbeeldzin noemen we is erg nieuwsgierig het naamwoordelijk gezegde (het hele stuk dus). 
Net als een werkwoordelijk gezegde bestaat een naamwoordelijk gezegde uit alle werkwoorden, 
alleen komt daar nog een naamwoord (bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord) bij. Een 
naamwoordelijk gezegde geeft een toestand, kenmerk of eigenschap aan: er gebeurt dus niets in 
een naamwoordelijk gezegde! 

In een NAAMWOORDelijk gezegde KOPPELt  een KOPPELwerkwoord een NAAMWOORD aan 
het onderwerp. Het naamwoord is een eigenschap of kenmerk dat helemaal samenvalt met het 
onderwerp. Een vorm van  ‘zijn’. 
Eigenlijk is het alleen zijn het koppelwerkwoord. Worden en blijven zijn de varianten daarop: worden 
betekent dan: het gaan zijn (nieuwsgierig worden =  nieuwsgierig gaan zijn) en blijven betekent dan: 
het lang zijn (nieuwsgierig blijven =  lang nieuwsgierig zijn). 

 

Samengevat:  in een naamwoordelijk gezegde (NG) 
1. staat een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord 
2. staat een koppelwerkwoord (zijn, worden of blijven) 
3. is het naamwoord gekoppeld aan het onderwerp (= zegt het naamwoord iets van het 

onderwerp). 

 

Soms lijkt het alsof er in een zin geen koppelwerkwoord staat. Het is dan 
weggelaten. Je kunt het er wel achter denken! 
 
 Hij bleek later toch de kerstman.              
 Zij scheen in die tijd erg ongelukkig. 
 
Je kunt echter in beide zinnen te zijn aanvullen. Bleek de kerstman en scheen 
ongelukkig zijn dan toch allebei NG. Dit kan voorkomen bij de werkwoorden lijken, 
blijken en schijnen. Nu begrijp je ook waarom sommige mensen dit 
koppelwerkwoorden noemen. Dat is echter niet correct, want het koppelwerkwoord 
blijft zijn, ook al laat je het weg! 
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PAS OP! 

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Kijk maar eens naar deze twee zinnen: 
1. Hij is ziek. 
2. Hij is hier. 

  
 

In zin 1 is er duidelijk sprake van een naamwoordelijk gezegde: is ziek.  
Maar in zin 2? Hier is een bijwoord, geen naamwoord. En het werkwoord zijn is daar een zelfstandig werkwoord, 
want het betekent iets: zich bevinden. En Hij bevindt zich ziek kan natuurlijk niet! Dus hebben we hier te maken 
met een werkwoordelijk gezegde: is. 

Onthoud dus: als zijn of blijven in een zin de betekenis van zich bevinden heeft, is het geen naamwoordelijk, maar 
een werkwoordelijk gezegde!!! 

lijdend voorwerp 

STAP 5  
Het lijdend voorwerp (LV). Datgene of diegene die de handeling ondergaat.; een persoon of ding die nodig 
is om de handeling te voltrekken.  Er is een rol weggelegd voor de ondergaander. TIP! Heel vaak staat er in 
een zin met een meewerkend voorwerp een werkwoord dat  geven, zeggen of tonen betekent. 

Stel de vraag:            
 WIE / WAT + werkwoordelijk gezegde + onderwerp? 

  
Ik heb aan Piet gisteren een poes gegeven. 
          vraag: Wat heb ik gegeven? 

                     lijdend voorwerp: een poes  
 

 PAS OP! 

 

Er zijn ook zinnen zonder lijdend voorwerp! 

De baby slaapt in het warme wiegje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Soms krijg je een verkeerd antwoord als lijdend voorwerp. Daarom moet je altijd een controle 
uitvoeren: 
LV + wordt door + ON + zelfstandig werkwoord. 
Als de controlezin een goede zin is en het LV daarin ON is, is het echt een LV.  

Voorbeeld:  
(Ik) heb een boek gekocht. 
Wat heb ik gekocht? Een boek. Dit is dus het LV. 
Controlezin:   
( Een boek) wordt door mij gekocht. 
Omdat een boek in de controlezin ON is, is het echt een LV. 
 
Het onderwerp wordt in een passieve zin / zogenoemde lijdende zin een ‘door-bepaling’: 
Ik verandert in zo’n zin in  door mij. Het LV verandert in een door-bepaling in het onderwerp. 
 
Voorbeeld:  
(Zij) is een goede huisarts. 
Wat is zij? Een goede huisarts. Dit lijkt dus het LV.  MAAR dat is het niet!!! 
Controlezin:  
Een goede huisarts wordt door haar geweest. 
Omdat dit géén goede zin is, weet je dat een goede huisarts géén LV is. 
Dat klopt: want ‘zij = een goede huisarts ‘is een naamwoordelijk gezegde en een naamwoordelijk 
gezegde heeft nooit een lijdend voorwerp. Er is geen handeling! Er is een toestand van ‘zijn’, 
namelijk : een goede huisarts zijn.  
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(Laura) wil later heel graag advocaat worden. 

Wat wil Laura worden: advocaat .  
Controle: staat er zijn, worden of blijven in de zin? 
Ja. Dan is advocaat dus GEEN lijdend voorwerp (klopt, want het is naamwoordelijk deel van het 
gezegde).  
 
In een naamwoordelijk gezegde komt  GEEN  LV voor, want in een (enkelvoudige) zin met een 
naamwoordelijk gezegde vindt immers geen handeling of actie plaats. Dus er is niets of niemand 
om de handeling te ondergaan. Als er één van de koppelwerkwoorden ‘zijn, worden of blijven’ in 
de zin voorkomt, kan er geen lijdend voorwerp in die zin staan.  
 
Onthoud dus: In passieve zinnen (zinnen in de lijdende vorm  met een ‘door-bepaling’) én in 
zinnen met een naamwoordelijk gezegde komt  GEEN LV voor!!!  
Je kunt ook zeggen: zinnen met een lijdend voorwerp moeten een zelfstandig werkwoord 
bevatten. 

meewerkend voorwerp 

STAP 6 
Het meewerkend voorwerp (MV). Datgene of diegene die de handeling ontvangt of de begunstigde is van de 
handeling. Een persoon of ding die nodig is om de handeling aan over te dragen of ten goede te laten 
komen. Dan is er een rol weggelegd voor de ontvanger.  Niet in elke zin staat een meewerkend voorwerp! 
 

Het meewerkend voorwerp is een zinsdeel waar je het voorzetsel voor, aan of bij vóór kunt plaatsen. MAAR als 
één van deze voorzetsels al in de zin staat, moet  je het weg kunnen laten. 

1.  Ik geef jou een boek. Ik geef aan jou een boek. 
2.  Hij brengt ons een zak met appels mee. Hij brengt voor ons een zak met appels mee. 
3.  De tranen stonden hem in de ogen. De tranen stonden bij hem in de ogen. 

 De school heeft aan haar het diploma uitgereikt. 

PV:      heeft                                                               
WG:    heeft uitgereikt (pv + alle werkwoorden. Eén zelfstandig werkwoord) 
O:        de school (verandert als pv hebben wordt) 
LV:       het diploma (wat heeft de school uitgereikt?) 
MV:     aan haar (aan wie heeft de school het diploma uitgereikt? + je kunt aan weglaten)   

PAS OP!      

 

Het meewerkend voorwerp met aan geeft weinig moeilijkheden. Het meewerkend voorwerp met 
voor soms wel. TIP: in twijfelgevallen kun je deze regel toepassen: voor kun je vaak vervangen door 

ten behoeve van  als het MV is. Kan dat niet, dan is het waarschijnlijk en bwp (zie stap 8)  

Een klein meisje verkocht dobbelstenen aan de kant van de weg. (aan kun je niet weglaten; aan de 
kant van de weg is een bwp van plaats en geeft antwoord op de vraag: waar?) 

  

Stel de vraag:      
AAN WIE / VOOR WIE / BIJ WIE + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp  
 
Ik heb aan Piet gisteren een paar hamsters gegeven. 
           vraag: Aan wie heb ik een paar hamsters gegeven? 
                     meewerkend voorwerp: aan Piet  
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Voorzetsel voorwerp 

Stap 7:  
Een werkwoord dat wordt gevolgd door een vast voorzetsel met een woord of woordgroep: alleen met dát 
voorzetsel komt het werkwoord voor. Geen ander voorzetsel is ervoor in de plaats te zetten.  
Verliefd zijn op iemand. Op iemand is dan het voorzetsel voorwerp. 
Respect tonen aan iemand. 

bijwoordelijke bepaling 

STAP 8 
De bijwoordelijke bepaling (BWB).  De bijwoordelijke bepaling geeft vaak een tijd of een plaats aan. Het 
geeft extra informatie over de zin, over de situatie waarin een en ander zich afspeelt.  Je kunt het ook 
makkelijk uit de zin weglaten, maar dan mis je toch de nuances. Het zijn dus decorstukken, die de situatie 
aankleden.  
 
Je vindt deze door te vragen: 

1    waar…? (waarmee, waardoor, waarin, waarlangs, enzovoorts) 

2      wanneer? 
3      hoe …? (hoe groot, hoe dik, hoe lang, hoe ver, enzovoorts) 

De woorden wel en niet zijn ALTIJD een bijwoordelijke bepaling. 
 
Als je een zin goed(!) hebt ontleed, is alles wat je overhoudt een bijwoordelijke bepaling. Daarom moet je ook in 
een vaste volgorde van stappen ontleden. Dan zit je goed met de pv, het onderwerp, het gezegde, het lijdend 
voorwerp, het meewerkend voorwerp en de bijwoordelijke bepaling.  Doe dat dus echt, want dan schrap je stap 
voor stap de goede zinsdelen uit de zin weg, weet je wat je overhoudt aan keuzemogelijkheden en heb je ze juist 
benoemd.  

In dat boek staat volgens mij op bladzijde 14 en op de kaft niet hetzelfde plaatje.  

            Waar? In dat boek 
            Waar? op bladzijde 14 
            Waar? op de kaft 
            Niet is altijd een BWB 
            Overblijfsel: volgens mij  
Er staan in deze zin dus vijf bijwoordelijke bepalingen. 

 

bijvoeglijke bepaling 

STAP 9 
De bijvoeglijke bepaling lijkt heel veel op het bijvoeglijk naamwoord (gezien de naam niet zo toevallig 
natuurlijk). Het is een bepaling binnen een zinsdeel dat al benoemd is.  Daarom is het eigenlijk ook geen 
zinsdeel.  

Net als het bijvoeglijk naamwoord geeft de bijvoeglijke bepaling een kenmerk van een zelfstandig naamwoord aan. 
Er zijn echter twee verschillen: 
1.      Een bijvoeglijk naamwoord bestaat uit één woord, een bijvoeglijke bepaling uit één woord of meer. 
2.      Een bijvoeglijk naamwoord staat vóór het zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijke bepaling ervoor óf     
erachter. 

Hoe vind je bijvoeglijke bepalingen? Als je klaar bent met ontleden, zoek je alle zelfstandige naamwoorden in de 
zin op. Bij elk zelfstandig naamwoord stel je de vraag: welk(e)? Het antwoord op die vraag is de bijvoeglijke 
bepaling.  
Lidwoorden kunnen afzonderlijk nooit een bijvoeglijke bepaling zijn. Dat geldt ook voor het woord geen, dat 
eigenlijk een samentrekking is van de woorden niet en een. Als een bijvoeglijke bepaling uit één woord bestaat, 
moet dat een bijvoeglijk naamwoord zijn.         . 
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Zoeken naar een goed boek is soms een moeilijke klus in deze bibliotheek met 
zijn vele uithoeken. 

   De zelfstandige naamwoorden in deze zin staan cursief gedrukt. 

Vraag:  
Welk zoeken? Antwoord: naar een goed boek.  Bijvoeglijke bepaling: naar een goed boek  
Welk boek? Goed 
Welke klus? moeilijke  
Welke bibliotheek? Deze, maar dit is geen bijvoeglijke bepaling, want het geeft geen 
eigenschap aan. Het is dan ook geen bn, maar een aanw.vnw.) Welke bibliotheek? met zijn 
vele uithoeken Welke uithoeken? Zijn, ook dit is geen bijvoeglijke bepaling, want het geeft geen 
eigenschap aan. Het is geen bn, maar een bez.vnw. Welke uithoeken? Vele, wederom geen  
geen bijvoeglijke bepaling, want het geeft geen eigenschap aan. Het is geen  bn, maar een 
telw.) 
 
Het woord zoeken in deze voorbeeldzin is een zelfstandig naamwoord, hoewel het op een 
werkwoord lijkt. Als je echter voor een werkwoord een lidwoord kunt zetten, noemen we het 
een zelfstandig naamwoord. Het zoeken is soms moeilijk. 

 

Stappenplan   

Een zinsdeel kan altijd maar één functie hebben. Dus als een zinsdeel al onderwerp is, kan het geen lijdend 
voorwerp meer zijn. Daarom moet je de stappen in een vaste volgorde doorlopen.  

STAP 1

 

De persoonsvorm (PV) 

 De pv is altijd een werkwoord en bestaat uit één woord   

De persoonsvorm kun je op de volgende manier vinden in een zin: 
Tijdproef toepassen (persoonsvormen zijn werkwoorden die in die zin van tijd kunnen veranderen) 

STAP 2 
Streepjes zetten rond woordgroepen die je voor de PV kunt zetten. Bij meer mogelijkheden kies je de langste, 
tenzij er een duidelijk betekenisverschil is. 
Bij een gebiedende wijs (bevel) vul je het onderwerp jij aan. 
Een vragende zin maak je eerst bevestigend. 
STAP 3 
Het onderwerp (ON). Getal veranderen: zet de PV in enkelvoud of meervoud. Het woord dat mee moet 
veranderen, is het onderwerp. 
STAP 4 
Het werkwoordelijk gezegde (WG) . De persoonsvorm + alle  andere werkwoordsvormen uit de (enkelvoudige) zin 
+ zich + te / + aan het bij een infinitief; + scheidbaar deel van het werkwoord bij een scheidbaar werkwoord.  
Eén van de werkwoorden moet een zelfstandig werkwoord zijn (ik ga kan ervoor staan). Er kunnen meerdere 
hulpwerkwoorden in de zin staan. Ga je die wegstrepen (de werkwoorden een voor een afpellen), dan houd je het 
zelfstandig werkwoord over als zelfstandig werkwoord en tevens pv. 
Een bijzondere vorm van het werkwoordelijk gezegde :  de werkwoordelijke uitdrukking (WWU) 
het gezegde heeft een figuurlijke betekenis (uit zijn slof schieten). Uit zijn slof als onderdeel van de uitdrukking 
hoort dan ook tot het werkwoordelijk gezegde.  
of: het naamwoordelijk gezegde (NG) 
koppelwerkwoord (zijn, worden, blijven) + naamwoord (BN of ZN), waarbij het naamwoord iets zegt van het 
onderwerp. 

 

STAP 5 
Het lijdend voorwerp (LV)                
WAT (wie) + werkwoordelijk gezegde + onderwerp  
Controlezin: LV + wordt door + onderwerp + zelfstandig werkwoord 
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STAP 6 
Het meewerkend voorwerp (MV) 
AAN WIE / VOOR WIE/ BIJ WIE + gezegde + onderwerp + LV 
Aan, voor of bij moet je kunnen weglaten, of voor moet je kunnen vervangen door ten behoeve van! 
STAP 7 
Het voorzetselvoorwerp.  
Het voorzetsel dat volgt op het werkwoord en daarbij hoort is door geen enkel ander voorzetsel inwisselbaar.  
STAP 8 
De bijwoordelijke bepalingen (BWB) 
Geven antwoord op de vraag: Waar…, hoe … en wanneer?  
De woorden wel en niet zijn altijd een bijwoordelijke bepaling. 
Na goed(!) ontleden is alles wat je overhoudt een bijwoordelijke bepaling. 
STAP 9 
De bijvoeglijke bepalingen (BVB) Dit is geen apart zinsdeel, maar staat in een zinsdeel.  
Stel bij elk zelfstandig naamwoord de vraag: Welk(e)? Een bijvoeglijke bepaling geeft een kenmerk of eigenschap 
van het zelfstandig naamwoord aan. 
Een bijvoeglijke bepaling kan uit meer woorden bestaan en kan achter het zelfstandig naamwoord staan. 
Als de bijvoeglijke bepaling uit één woord bestaat, moet dat een bijvoeglijk naamwoord zijn. 

 
Meer grammatica-oefeningen  
Hier vind je oefeningen met alle onderdelen van de grammatica. 
Zinsdelen benoemen (zinsontleden) 

volgorde ontleden 
doen- of zijn-zinnen en werkwoordvormen 
onderwerp   oefening  
werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde  oefening    
lijdend voorwerp   oefening     controlezin lijdend voorwerp 
leerlingfilmpje meewerkend voorwerp 
bijwoordelijke bepaling  oefening  
zinsontleden   oefening  oefening    
zinsontleden moeilijk  oefening  oefening   Cambiumned 
samengestelde zin 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=h98sGSobX0s#action=share  

https://www.youtube.com/embed/bZ4fPGJrNxs   [1-2-3 plaatsig werkwoord 
video] 

https://www.youtube.com/embed/g_AhjZRmabA   [werkwoordelijk gezegde 
video] 

https://www.youtube.com/embed/mTDXsS2ZWW0  [zelfstandig werkwoord  / 
hulpwerkwoord video] 

https://www.youtube.com/embed/KqdF17DXIPg   [naamwoordelijk gezegde video] 
https://www.youtube.com/embed/Q163J7Xegt4    [naamwoordelijk gezegde 2 video] 
 
 

 
woordsoorten benoemen (woordbenoemen) 

lidwoorden/zelfstandige naamwoorden/ bijvoeglijke naamwoorden 
persoonlijke/bezittelijke/vragende en aanwijzende voornaamwoorden 
leerlingfilmpje telwoorden 
werkwoordtijden   Taalwinkel Spellingtoets werkwoorden 

 

http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=169
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=272
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=294
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=295
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=276
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=278
https://www.youtube.com/embed/N5YP3IF6xfA
http://www.taaluitleg.nl/index.php/hulp/sitemap.html?id=104
http://www.taaluitleg.nl/index.php/hulp/sitemap.html?id=104
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=277
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=277
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=289
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=290
https://www.cambiumned.nl/oefenen/grammatica/
http://www.taaluitleg.nl/index.php/component/ariquiz/Quiz/7-samengesteldezin.html
https://www.youtube.com/watch?v=h98sGSobX0s#action=share
https://www.youtube.com/embed/bZ4fPGJrNxs
https://www.youtube.com/embed/g_AhjZRmabA
https://www.youtube.com/embed/mTDXsS2ZWW0
https://www.youtube.com/embed/KqdF17DXIPg
https://www.youtube.com/embed/Q163J7Xegt4
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=281
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=283
https://www.youtube.com/embed/PJGf58laIbY
http://www.taaluitleg.nl/index.php/oefeningen2/grammatica-klas-1a.html?id=282
https://www.taalwinkel.nl/spellingstoets_werkwoorden/

