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Persoonlijk voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord vervangt soms een zelfstandig naamwoord.
Persoonlijke voornaamwoorden zijn: ik, jij, je, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij, ze, mij, 
jou, u, hem, haar, ons, hun/hen.

Lees het verhaal. Zoek de persoonlijke voornaamwoorden op.
Kleur ze en vul ze in het schema in. Maak dan het schema af.
 

ik   zij/ze     

      jullie  

De kist met de zwembroek

Tineke kijkt de kinderen één voor één aan. ‘Aan die lichaamstaal van jullie merk ik dat de

keuze al gemaakt is.’ ‘Klopt’, zegt Romeo: ‘wij kiezen voor de kist met de zwembroek.’ Tineke 

juicht. Zij zegt: ’Dat zal een opluchting zijn voor de makers van Kies je Kist! Ze zullen in de 

wolken zijn dat jullie vandaag wel deze kist kiezen. Hij is echt geweldig!’ ‘Wat zit er dan in?’ 

vraagt Nina. ‘Dat hoor je zo van mij, ongeduldig meisje. In elk geval wordt het dé unieke kans 

om één van de mooiste landen van de wereld te leren kennen!’

Maak de zin korter en schrijf hem erachter. Gebruik twee persoonlijke voornaamwoorden.
Schrijf ook op waar die naar verwijzen.

Voorbeeld

Onze leerkracht praat met de moeder van Jeroen.  .

 

 

1 De buschauffeur opent de deur voor de scholieren.

  .

   

   

1

  

 

2

Zij praat met haar
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2 Mijn nichtjes logeren bij mij en mijn zusje.  .

   

   

3 Mijn oma en ik eten taart met jou en jouw moeder.  .

   

   

4 De verkoopster verkoopt een laptop aan de zakenman.  .

   

   

Vervang de twee persoonlijke voornaamwoorden door andere woorden.
Schrijf de nieuwe zin op.

Voorbeeld
Jij mag het niet aanraken. Jacco mag het bewijsmateriaal niet aanraken.

1 Wij lusten het niet.

2 Hij ontdekte het meteen.

3 Het komt ons volgende week niet goed uit.

4 Zij hebben het geregeld.

5 Je moet het maar niet geloven.

6 Elke dag ziet zij het weer voor zich.

7 Het is zo moeilijk voor mij.

8 Schrijf het maar even voor ons op.

9 Kan ik het hier even neerzetten?
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Zet een streep onder het persoonlijk voornaamwoord.
Welk zinsdeel is het? Omcirkel het.

1 Wij bouwen een hut in de boom.

2 Waarom duurt het toch zo lang?

3 De stoel staat naast het bed van haar.

4 Zie je het station al in de verte?

5 Ik vertrek naar mijn vakantiehuisje in Frankrijk.

6 Die pakjes zijn allemaal voor jullie.

7 Met veel plezier gaan wij weer trainen.

8 Deze prijs is voor dat prachtige liedje van jou.

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel

onderwerp / ander zinsdeel
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