
WOORDSOORTEN

hulp- 
werkwoord

Het hulpwerkwoord staat samen met een 
ander werkwoord in de zin.

Wout heeft zijn boek gelezen.
Het boek wordt door Wout gelezen.

bijvoeglijk 
naamwoord

stoffelijk 
bijvoeglijk 
naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over 
het zelfstandig naamwoord. 

Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
zegt van welk materiaal het zelfstandig 
naamwoord is gemaakt.

de lieve jongen
de zwarte hond

de gouden ketting
de wollen jas

voltooid  
deelwoord

Het voltooid deelwoord is het werkwoord 
dat zegt dat iets voltooid is. Het staat altijd 
samen met een hulpwerkwoord in de zin.

Wout heeft zijn boek gelezen.
Het boek wordt door Wout gelezen.

zelfstandig
naamwoord

Het zelfstandig naamwoord is een woord 
voor een mens, dier of ding. Je kunt er een 
lidwoord voor zetten.

jongen                    de jongen
hond                 de hond
boek                     het boek

voorzetsel Het voorzetsel zegt iets over de precieze 
plaats, richting of tijd. 

onder de kast
naar de kast
tijdens de vakantie
in de vakantie 

voegwoord Het voegwoord maakt twee zinnen aan 
elkaar vast.

Het is koud en het sneeuwt.
Het is koud, omdat het sneeuwt.
Hij leest een boek, totdat hij naar 
school moet.

werkwoord Het werkwoord zegt wat een mens, dier of 
ding doet of wat er gebeurt. 

fietsen - rennen - lopen

lidwoord Het lidwoord hoort bij een zelfstandig 
naamwoord. Het staat voor het zelfstandig 
naamwoord.

de - het - een
de jongen             een jongen
het boek               een boek 
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telwoord

rangtelwoord

Het telwoord geeft een hoeveelheid aan. 

Het rangtelwoord geeft de volgorde in een  
rij aan.

twee - tien - tachtig
Wout heeft drie konijnen.

tweede - achtste
Wout is de derde kleinzoon 
in de familie.
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persoonlijk 
voornaam-
woord

Het persoonlijk voornaamwoord verwijst 
naar een persoon.

ik - hij - wij 
mij - hem - ons
Zij geeft hem een boek.

bezittelijk 
voornaam-
woord

Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van 
wie iets is of bij wie iemand hoort.

mijn boek
jouw vriend


