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Herhalen 4

Herhaling: woordsoorten benoemen.

Elk woord hoort bij een woordsoort. Die woordsoorten kun je benoemen.
Je hebt de volgende woordsoorten: zelfstandig naamwoord (z nw), lidwoord (lidw),
werkwoord (ww), bijvoeglijk naamwoord (bijv nw), persoonlijk voornaamwoord (pers vnw),
aanwijzend voornaamwoord (aanw vnw), bezittelijk voornaamwoord (bez vnw), voorzetsel
(vz), telwoord (telw), voegwoord (vw), vraagwoord (vraagw).

1

Lees het verhaaltje.
Kijk naar de vetgedrukte woorden. Schrijf de goede woordsoorten op.
Vorig jaar heb ik mijn been gebroken. Ik moest van de dokter heel rustig aan doen. Het fijne
was dat ik veel bezoek kreeg. Ze namen allemaal een bos prachtige bloemen mee. Alle elf
vazen zaten vol! Toen ik de laatste bos kreeg, was de eerste verwelkt. Gelukkig gaat het nu
weer goed.
heb
van
dokter
ik
prachtige
elf
toen
de
eerste
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2

Lees de tekst.
Maak de vragen.
Deze eerste elektrische auto wordt aangedreven door een elektromotor. In Nederland reden
begin 2012 ongeveer 1500 volledig elektrische voertuigen rond. Er is geen directe
milieubelasting op het moment dat de elektrische auto rijdt.
1 Kijk naar de woorden In Nederland. Het woord In is een voorzetsel van

.

2 Kijk naar de telwoorden in het stukje tekst. Schrijf ze in het goede rijtje.
hoofdtelwoorden

rangtelwoorden

3	
Kijk naar de woorden Deze eerste elektrische auto. Van welk zelfstandig naamwoord is het
bijvoeglijk naamwoord afgeleid?
4	Kijk naar de woorden ...de elektrische auto rijdt. Maak van het lidwoord een bezittelijk
voornaamwoord enkelvoud.
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Vul de vraagwoorden in.
Lees de tekst en de vragen. Schrijf de ontbrekende
vraagwoorden op.
Denk aan de hoofdletters!

8

Herhalen 4

Vind jij Spangas een
leuke serie?

SpangaS is een Nederlandse jeugdserie, gemaakt door de NCRV en de makers
van ZOOP. De televisieserie draait om de levens van een groep leerlingen op
het Spangalis College. Ze maken alles mee wat op het voortgezet onderwijs
(VO) kan gebeuren. Kijken dus! Elke schooldag om 19.00 uur op Zapp.
Vragen

4

Antwoorden
is SpangaS?

een Nederlandse jeugdserie

heeft de serie gemaakt?

de NCRV en de makers van ZOOP

speelt de serie zich af?

op het Spangalis College

maken de leerlingen mee?

alles wat op het VO kan gebeuren

wordt de serie uitgezonden?

elke schooldag

laat?

om 19.00 uur

Maak zinnen met de woordsoorten.
Kijk naar het voorbeeld.
lidw

z nw

ww

vz

z nw

lidw

z nw

De

boer

maakt

van

mais

een

labyrint.

1 vz – lidw – bijv nw – z nw – ww – pers vnw – vz – z nw

2 pers vnw – ww – vz – pers vnw – ww

3 lidw – bijv nw – bijv nw – z nw – ww – vz – lidw – z nw
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