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koppelteken

leenwoord

militairwoord

Nieuw-Zeeland

de jam

de miljardair

de ex-monteur

de journalist

ordinair

de oud-voetballer

zij downloaden

populair

tremawoord

lollywoord

trottoirwoord

luchtwoord

het mozaïek

synthetisch

het trottoir

belachelijke

geëmigreerd

de gymnastiek

het reservoir

zenuwachtige

Australië

de teddybeer

de croissant

de architect

-aatje –ootje -uutje

colawoord

komma-s-woord

komma-s-meervoud

het huzarenslaatje

de actiefilm

‘s avonds

de diploma’s

het colaatje

de conditie

‘s winters

de kiwi’s

het schemaatje

de collage

‘s middags

de tuba’s

gidswoord

langermaakwoord

tussen-e /tussen-n

restcategorieën

sinds

ontzettend

de paddenstoel

de wervelstorm

steeds

adembenemend

de zonnebrand

het skelet

het fonds

vertrouwd

de gedachtegang

de gelijkheid

ginds

bekend

reuzeleuk

de grootte

Persoonsvorm
De persoonsvorm is het werkwoord in de zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je vindt de
persoonsvorm met:
1. De vraagproef: als je van de zin een vraagzin maakt, komt de persoonsvorm vooraan te staan.
2. De tijdproef: als je de zin van tijd verandert, verandert ook de persoonsvorm.
Bijvoorbeeld: Zara fietst naar school. Fietst Zara naar school? Zara fietste naar school.
Onderwerp
Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet. Het onderwerp en de persoonsvorm horen bij elkaar.
Je vindt het onderwerp door te vragen: wie of wat + persoonsvorm?
Bijvoorbeeld: Zara woont in Amsterdam. Wie woont? Zara
Werkwoordelijk gezegde
Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm en alle andere werkwoorden in de zin.
Bijvoorbeeld: Zara heeft hard gefietst. – Maria ging dansen.

Lijdend voorwerp
Het lijdend voorwerp ondergaat de handeling. Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen:
Wie of wat + persoonsvorm + onderwerp?
Bijvoorbeeld:

Zara ziet de juf. Wie ziet Zara? De juf
Zara zingt een lied. Wat zingt Zara? Een lied

Zelfstandig naamwoord
Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier, ding of plant. Je kunt er een lidwoord
voor zetten.
Bijvoorbeeld: De bakker – het zebraatje – een schrift – de madeliefjes
Bijvoeglijk naamwoord
Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord.
Bijvoorbeeld: De lieve jongen – de zwarte hond – de Belgische bonbon – de lelijke kras
Telwoord
Het telwoord geeft een hoeveelheid aan. Bijvoorbeeld: twee, tien, tachtig
Rangtelwoord
Het rangtelwoord geeft de volgorde in een rij aan. Het rangtelwoord is te herkennen aan
de uitgang –de of –ste. Bijvoorbeeld: tweede, eerste, tiende
Voorzetsel
Het voorzetsel voor een zelfstandig naamwoord geeft een plaats, richting of tijd aan.
Bijvoorbeeld: onder de kast – naar de kast – tijdens de vakantie – in de vakantie
Voegwoord
Voegwoorden staan vaak in de zin na een komma. Bij de voegwoorden en en of komt geen komma.
Het voegwoord maakt twee zinnen aan elkaar vast.
Bijvoorbeeld: Het is koud en het sneeuwt. Het is koud, omdat het sneeuwt.
nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw
Persoonlijk voornaamwoord
Het persoonlijk voornaamwoord kan in plaats van een persoon worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: ik, hij, jij, je, wij, we, jullie, zij, u jou, ze, mij, me, hem, ons. Zij geeft hem een boek
Bezittelijk voornaamwoord
Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is of bij wie iemand hoort.
Bijvoorbeeld: mijn boek – jouw vriend – je vader – jullie auto – mijn oma – uw fiets

