
Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 

 

tong – 9a 

goedkeuring 

hervorming 

hulpverlening 

medewerking 

opvatting 

 

lucht – 13b 

echtgenoot 

evenwicht 

onzichtbaar 

oprichting 

 

liter – 16b 

bioscoop 

centimeter 

dirigent 

dominee 

horizon 

kabinet 

 

Werkwoorden 

Je vindt het onderwerp door je af te vragen 

\ Kleur het onderwerp in de zin. 

\ Bij welke vorm van het werkwoord hoort het onderwerp? Schrijf achter de 

 zin: ik-vorm, hij-vorm of 

Ik bel met mijn oma. 

De baby huilt omdat hij honger heeft.

Mijn ouders fietsen altijd naar hun

De juf bedankt mij voor mijn hulp.

Groeit een boom harder als het veel regent?

De bloemen ruiken niet lekker.

Het meisje denkt aan haar verjaardag.

Morgen ga ik weer zwemmen.
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overtuiging 

tegenstelling 

uitdrukking 

uitwerking 

voldoening 

vordering

vormgeving

waardering

waarneming

rechtstreeks 

reusachtig 

slachtoffer 

voorlichting 

waarachter

wellicht

kandidaat 

kapitaal 

kardinaal 

limonade 

linie 

minister 

officier

politiek

positief

president

Je vindt het onderwerp door je af te vragen wie iets doet in een zin. 

het onderwerp in de zin.  

Bij welke vorm van het werkwoord hoort het onderwerp? Schrijf achter de 

of wij-vorm 

ik-vorm

omdat hij honger heeft. ……………………….

Mijn ouders fietsen altijd naar hun werk. ……………………….

De juf bedankt mij voor mijn hulp. ……………………….

Groeit een boom harder als het veel regent? ……………………….

De bloemen ruiken niet lekker. ……………………….

Het meisje denkt aan haar verjaardag. ……………………….

Morgen ga ik weer zwemmen. ……………………….
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vordering 

vormgeving 

waardering 

waarneming 

waarachter 

wellicht 

officier 

politiek 

positief 

president

iets doet in een zin.  

Bij welke vorm van het werkwoord hoort het onderwerp? Schrijf achter de 

vorm 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 
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\ Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

(kopen) Ik ………………………. morgen een boek voor mijn pa.

(roepen) De kinderen ………………………. “Hieperdepiep hoera!”

(gillen) Mijn zusje ………………………. in mijn oor.

(dansen) ………………………. jij tijdens de musical?

(dromen) De hond ………………………

(klimmen) Waarom ………………………. mannetjes gorilla’s niet in bomen?

(gooien) De kinderen ………………………. de bal naar elkaar over.

(werken) ………………………. jouw vader ook op zaterdag?

(verliezen) Ik ………………………. bijna nooit met voetbal.

(verkopen) Wouter ………………………. zijn auto.
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e juiste vorm van het werkwoord in. 

Ik ………………………. morgen een boek voor mijn pa.

De kinderen ………………………. “Hieperdepiep hoera!”

Mijn zusje ………………………. in mijn oor. 

………………………. jij tijdens de musical? 

De hond ………………………. dat hij rent. 

Waarom ………………………. mannetjes gorilla’s niet in bomen?

De kinderen ………………………. de bal naar elkaar over.

………………………. jouw vader ook op zaterdag?

Ik ………………………. bijna nooit met voetbal. 

………………………. zijn auto. 
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Ik ………………………. morgen een boek voor mijn pa. 

De kinderen ………………………. “Hieperdepiep hoera!” 

Waarom ………………………. mannetjes gorilla’s niet in bomen? 

De kinderen ………………………. de bal naar elkaar over. 

………………………. jouw vader ook op zaterdag? 


