
werkwoord (ww)

Een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding 
doet.

Jan valt op straat.
De bal rolt over het plein.

lidwoord (lw)

de     het     een

zelfstandig naamwoord (zn)

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden voor:

 
• mensen, dieren en dingen die je kunt aanraken;
• dingen die je niet kunt aanraken (liefde, 

ruzie, lengte).

bijvoeglijk naamwoord (bn)

Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe het 
zelfstandig naamwoord eruitziet of wat je ervan 
vindt.

Als een bijvoeglijk naamwoord voor een 
zelfstandig naamwoord staat, krijgt het meestal -e.

de rode fiets – een rode fiets
het mooie paard – een mooi paard

bijwoord (bw)

Een bijwoord zegt iets over het werkwoord in de 
zin.

Mattis roept hard naar zijn dochter.
Het verhaal loopt goed af.

voorzetsel (vz)

Het voorzetsel is het eerste woordje van het 
waar-deel. Het voorzetsel zegt precies waar iets is.

Er draait een film in de bioscoop.
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persoonlijk voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord verwijst altijd 
naar een persoon.
Je kunt het vervangen door een zelfstandig 
naamwoord of een eigennaam.

Hij schrijft jou een e-mail.
U schrijft ons een e-mail.
Wij schrijven haar een e-mail.

 enkelvoud meervoud
ik            mij/me wij/we      ons

jij/je   jou/je 
u           u

jullie         jullie 
u               u

hij             hem 
zij/ze  haar
het            het 

zij/ze        hen/hun/ze

stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt van 
welke stof het zelfstandig naamwoord gemaakt 
is. Bijvoorbeeld van hout, zilver, papier, katoen, 
steen, ijzer of van staal.
Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord eindigt 
meestal op -en.

De gouden koets van de koningin.
De ijzeren haak hangt aan de muur.
Het stalen kozijn roest niet.

voegwoord

Je voegt twee zinnen samen met een voegwoord. 
Sommige voegwoorden vertellen in welke 
volgorde dingen gebeuren.
• De tuin was doorweekt, nadat het lang had 

geregend. (= na het moment dat)
• Soms zie je een regenboog, terwijl het 

regent. (= op hetzelfde moment)
• Je moet de tuin sproeien, totdat het gaat 

regenen. (= tot op het moment waarop)
• Breng de spullen naar binnen, voordat het 

gaat regenen. (= voor het moment dat)
• We moeten binnenblijven, zolang het regent. 

(= in de tijd dat)


