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Zoek het onderwerp en de persoonsvorm.
Lees de zinnen. Schrijf op wat het onderwerp is. Schrijf daarna de persoonsvorm op. Leg elke 
keer uit hoe je het onderwerp en de persoonsvorm hebt gevonden.

onderwerp persoonsvorm

1 Het gaat morgen hard waaien.

2 Het gaat hard met de verkoop van de 
concertkaartjes.

3 Het valt niet mee vandaag.

4 Er wonen bijna geen kinderen bij ons in de straat.

5 Er liggen versgebakken koekjes op een schaal in 
de keuken.

6 Er kwaken kikkers in de sloot achter ons huis.

Lees de tekst.

Het is nu midden in de winter.

Er kan elke dag sneeuw vallen.

Maar soms schijnt toch de zon.

Er komen zelfs ook redelijk warme dagen voor.

Ik houd wel van de winter.

Er komen wel eens schaatswedstrijden voor.

Het is voor mij echt een feest.

1 Maak van de zinnen met er zinnen zonder er. Schrijf ze hieronder.

 a 

 b 

 c 

2 Zet in alle zinnen van de tekst een rode streep onder de persoonsvorm.
3 Kleur in alle zinnen van de tekst het onderwerp.
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naam: groep:   8

Onderwerp en persoonsvorm in zinnen met het en er

In zinnen met het en er zijn het onderwerp en de persoonsvorm soms moeilijk te 
herkennen.
In zinnen met het, is het het onderwerp.
In zinnen met er, kan er nooit het onderwerp zijn. Er zijn twee manieren om het 
onderwerp te vinden.
1 Je vraagt: wie of wat + gezegde + er?
2 Schrijf de zin anders op. Maak een zin zonder er. Het onderwerp staat dan vooraan.
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Maak van elke zin een zin met er.

1 Zet in alle zinnen een rode streep onder de persoonsvorm.
2 Zet in alle zinnen een dubbele streep onder het gezegde.
3 Kleur in alle zinnen het onderwerp.

a Het treinverkeer is niet mogelijk.

 

b Op de dienstregeling is geen peil te trekken.

 

c Haast geen enkele trein verlaat het station.

 

d De treinen  rijden niet vanwege de hevige sneeuwval.

 

e Zeer grote vertragingen komen voor.

 

Maak van elke zin een zin met het.

1 Met pin betalen is hier mogelijk.

 Het is 

2 Ik kom misschien wat later.

 

3 Uiteindelijk bleef de wedstrijd onbeslist.

 

4 Jammer dat het feest niet doorging.
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