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Werkblad woordontleding 2 
 

 
1.  Een werkwoord is een woord dat vertelt wat iemand doet. 
  Bijvoorbeeld: lopen, roepen, knippen, knutselen. 

 
Vul de goede vorm van het werkwoord ‘wandelen’ in. 
 

Ik ………………… naar school.  Wij ………………… naar school. 

 Jij ………………… naar school.  Jullie ………………… naar school. 

Hij ………………… naar school.  Zij ………………… naar school. 

 
2.  Een zelfstandig naamwoord is de naam van een plant, dier, ding of 
  gevoel. Bijvoorbeeld: roos, giraffe, tafel, verdriet. 

 
Vul acht zelfstandig naamwoorden in die in je kledingkast zitten. 
 
………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

………………………… …………………………  

 
3.  Bijvoeglijke naamwoorden vertellen je meer over een zelfstandig 
  naamwoord. Bij ‘de fijne pen’, vertelt ‘fijne’ je iets over de pen. 

 
Vul hieronder steeds een ander bijvoeglijk naamwoord in. 
 

Dat was een ………………… taalles. Dat was een ………………… taalles. 

Dat was een ………………… taalles. Dat was een ………………… taalles. 

Dat was een ………………… taalles. Dat was een ………………… taalles. 

Dat was een ………………… taalles. Dat was een ………………… taalles. 

 
4.  Er zijn maar drie lidwoorden: de, het, een. Bij ieder woord kun je ‘een’ 
  invullen. Van ‘de’ of ‘het’ kan er altijd maar een.  

 
Kies bij de woorden hieronder voor de of het. 
 
……… violist   ……… zonnestraaltje ……… monnik 

……… schrijver  ……… geloof  ……… bedrijf 

……… operazangeres ……… moskee  ……… godsdienst 

……… melodie  ……… rabbi   ……… kerk 
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5.  Een voorzetsel is een klein woord dat je voor een ander woord kunt 
  zetten. Het geeft vaak een plaats aan. Bijvoorbeeld: in, op of onder. 

 
Vul in de volgende zin steeds een ander voorzetsel in. 
 

De vogel zit …………… de kooi.  De vogel zit …………… de kooi.  

De vogel zit …………… de kooi.  De vogel zit …………… de kooi.  

De vogel zit …………… de kooi.  De vogel zit …………… de kooi.  

 
6.  Vul de woorden hieronder op de goede plaats in het schema in. 
  Waar een kruisje staat hoef je geen woord in te vullen. 

 
broek – bordspel – droevige – stoel – de – kruipen – plant – lachen – het – 
groen – een – op – zeggen – slim – plakken – donkere – ijzeren – 
thermometer – voetballen  
 

werkwoord zelfstandig 
naamwoord 

bijvoeglijk 
naamwoord 

lidwoord voorzetsels 

     

     

     

   x x 

   x x 

 
7.  Dit is het begin van een boek. Lees het verhaal goed en voer dan stap 
  voor stap de opdrachten uit. 

 
- Kleur de werkwoorden groen 
- Kleur de zelfstandige naamwoorden geel 
- Kleur de bijvoeglijke naamwoorden blauw 
- Kleur de lidwoorden rood 
- Kleur de voorzetsels oranje 
 
Dit boek gaat over een jongen die door de mensen Pudding Tarzan genoemd 
werd. Maar zo heette hij niet echt. Zijn echte naam was Iwan Olsen. Iwam 
Olsen was niet erg groot. Eigenlijk een beetje klein en dun, en misschien ook 
niet zo ontzettend mooi. Hij had geen stevige spierballen en hij kon niemand 
een pak rammel geven. Daarom liep Iwan Olsen zelf iedere dag nogal wat 
klappen op. Dat klinkt heel grappig, dat Iwan Olsen nogal wat klappen opliep 
en zo. Maar dat was het niet. Niet voor Iwan Olsen tenminste. Af en toe goten 
ze ook water in zijn broek en soms werd hij opgesloten in een van de wc’s op 
school. Dat was ook niet erg leuk voor Iwan Olsen. De grote jongens waren 
het ergst. ‘Zeg, kleine Iwan’ zeiden ze en dan trokken ze aan zijn oren. 

 
 


