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Maak de zinnen af. Kleur het onderwerp blauw. Zet een streep onder de persoonsvorm.

1 Fleur wil graag een nieuwe fiets, maar  

2 Terwijl mijn vader de schutting schildert,  

3 Hoewel ik veel van taart houd,  

4 Nadat Pjotr naar huis gegaan was,  

5 Cynthia zet eerst alles klaar, zodat  

Schrijf de persoonsvorm en het gezegde op.
Verdeel de samengestelde zin eerst in twee korte zinnen.

persoonsvorm gezegde

1 Bij pizza zet je de oven op 200 graden,  
maar bij koekjes zet je hem op 175 graden.

zin 1:  

zin 2:  

zin 1:  

zin 2:  

2 Gisteren hebben we een spelshow op tv 
gekeken, maar we vonden die behoorlijk 
saai.

zin 1:  

zin 2:  

zin 1:  

zin 2:  

3 Hoewel het de hele dag geregend heeft, is 
het vanavond droog.

zin 1:  

zin 2:  

zin 1:  

zin 2:  

4 Totdat ik mijn diploma gehaald heb, mag 
ik ’s avonds niet weg.

zin 1:  

zin 2:  

zin 1:  

zin 2:  

Maak twee samengestelde zinnen waarin de persoonsvorm en het gezegde hetzelfde zijn.

 

 

Maak twee samengestelde zinnen waarin de persoonsvorm en het gezegde niet hetzelfde zijn.
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Ontleed de lange zinnen.
Streep eerst het voegwoord door. Zet strepen tussen de zinsdelen. Vul dan de gevraagde 
zinsdelen in.

1 Harry  wil  graag  leren snowboarden  , dus  gaat  hij  op vakantie  naar Zwitserland.

2 Wessel  heeft  als nagerecht  een ijsje  gekozen, maar  Ronald  kiest  een vlaflip.

3 Lianne  gaat  met de tram  naar school, ofschoon  ze  makkelijk  met de fiets  zou kunnen.

4 Sander  heeft  jaren  te veel  gesnoept, daardoor  is  hij  heel dik  geworden.

zin 1 zin 2 zin 3 zin 4

onderwerp 1

onderwerp 2

persoonsvorm 1

persoonsvorm 2

gezegde 1

gezegde 2

ander zinsdeel 1

ander zinsdeel 2
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Zet de zinsdelen in de goede volgorde.
Maak met de zinsdelen hieronder twee zinnen. 
Benoem het onderwerp en de persoonsvorm.

1 kommer en kwel | vond | iedereen | de vakantie | hoewel | ik | zich kostelijk amuseerde

a  

 onderwerp 1:  onderwerp 2:  

 persoonsvorm 1:  persoonsvorm 2: 

b  

  onderwerp 1:  onderwerp 2: 

persoonsvorm 1:  persoonsvorm 2: 

2 Bedenk nu zelf zinsdelen, waarmee je twee samengestelde zinnen kunt maken.

  

  

3 Maak de samengestelde zinnen met de zinsdelen. Benoem het onderwerp en de 
persoonsvorm.

a  

 onderwerp 1:  onderwerp 2:  

 persoonsvorm 1:  persoonsvorm 2: 

b   

 onderwerp 1:  onderwerp 2:  

 persoonsvorm 1:  persoonsvorm 2: 

4


