
De man staat in de gang. 

De mannen staan in de gang.  mannen is meervoud 

Het mannetje staat in de gang. 

 

Het huis is oud. 

De huizen zijn oud.    huizen is meervoud 

De huisjes zijn oud. 

 

Meervouden 

* meestal maak je het meervoud met -en. 

 het woord de woorden 

 het boek ..................................... 

 de fles ..................................... 

 het oog ..................................... 

 de prijs ..................................... 

 de brief ..................................... 

 

 het bevel de bevelen 

 het gebed ..................................... 

 het spel ..................................... 

 de weg ..................................... 

 

 de god de goden 

 de oorlog ..................................... 

 het gebod ..................................... 

 het slot ..................................... 

 Maar: 

de dag - de dagen 

het dak - de daken 

het glas - ..................................... 

het bedrag - ..................................... 

het gat - ..................................... 

het graf -..................................... 

het dal - ..................................... 

het vat - ..................................... 

 

 

de stad - de steden 

het schip - de schepen 

de smid - de smeden 

het lid - de leden 

 

Het meervoud is -s: 

als het woord eindigt op -el, -en, -er, -em, -erd, -e, -ie, -aar of -ier 

 de tafel de tafels 

 de deken ..................................... 

 de bakker ..................................... 

 de bezem ..................................... 

 de sufferd ..................................... 

 het meisje ..................................... 

 de vakantie ..................................... 

 de winnaar ..................................... 

 de winkelier ..................................... 

 

 Maar: 

de oom - de ooms 

de broer - de broers 

 

 



Het meervoud is 's na: -a, -o, -u, -y en -i: 

 de opa de opa's 

 de auto ..................................... 

 de paraplu ..................................... 

 de baby ..................................... 

 de taxi ..................................... 

 

Woorden die eindigen op -man, veranderen soms in -lieden of -lui 

 de brandweerman - de brandweermannen / de brandweerlieden 

 de zeeman - de zeelieden / de zeelui 

 de timmerman - de timmerlieden / de timmerlui 

 

Verkleinwoorden 

Meestal krijg je -je: het boek - het boekje 

 de brief - het ..................................... 

 

Na l, n, w, r komt -tje: de stoel - het stoeltje 

 de schoen - het ..................................... 

 de vrouw - het  ..................................... 

 de deur - het ..................................... 

Maar: de jongen - het jongetje. 

 

Woorden die eindigen op een klinker krijgen -tje: 

 het ei - het eitje 

 de dame - het ..................................... 

 de la - het ..................................... 

 de auto - het ..................................... 

 

Na m komt -pje: de boom - het boompje 

 het raam - het raampje 

 

Woorden met -ing woorden vaak -kje: 

 de koning - het koninkje 

 de ketting - het kettinkje 

Maar: de rekening - het rekeningetje 

          de wandeling - het wandelingetje. 

 

het blad - het blaadje 

het gat - het gaatje 

het glas - het glaasje 

het pad - het paadje 

het vat - het vaatje 

het schip - het scheepje 

de pan - het pannetje 

de kam - het kammetje 

de ster - het sterretje 

de ring - het ringetje 

de bal - het balletje 

de bon - het bonnetje 

de weg - het weggetje 

de brug - het bruggetje 

de kip - het kippetje 



mogen , willen, kunnen en zullen: het zijn onregelmatige werkwoorden 

 

mogen: ik mag mocht heb gemogen 

 jij / u mag mocht heb gemogen 

 hij / zij/ het mag mocht heb gemogen 

 wij / jullie / zij mogen mochten heb gemogen 

 

willen:  ik wil wilde heb gewild  

 jij / u wilt wilde heb gewild 

 hij / zij / het wil wilde heb gewild 

 wij / jullie / zij willen wilden heb gewild 

 

kunnen: ik kan kon heb gekund 

 jij / u kan/kunt kon heb gekund 

 hij / zij / het kan kon heb gekund 

 wij / jullie / zij kunnen konden heb gekund 
 

zullen: ik  zal zou -- 

 jij / u zal/zult zou -- 

 hij / zij / het zal zou -- 

 wij / jullie / zij zullen zouden -- 
 

willen Han ..................................... later automonteur worden. 

 Loan en Thu ..................................... de nieuwe film graag zien. 

 De jongens ..................................... in de gymles voetballen. 

 Het meisje ..................................... veel oefenen. 

 Ik ..................................... inde vakantie kamperen. 

 

mogen Achmed ..................................... niet roken. 

 ..................................... jij alcohol drinken? 

 Jullie ..................................... in de les alleen Nederlands praten. 

 ..................................... wij binnenkomen? 

 ..................................... ik een kopje thee? 

 

kunnen ..................................... ik je fiets even lenen? 

 Jullie ..................................... al veel Nederlands verstaan. 

 ..................................... jij zelf je fietsband plakken? 

 Opa ..................................... niet meer hardlopen. 

 Jan ..................................... goed schaatsen. 



zullen Ik ..................................... morgen de schriften teruggeven. 

 De boot ..................................... om 12 uur vertrekken. 

 Je ..................................... je vergist hebben. 

 ..................................... jullie voorzichtig zijn? 

 De baby huilt; hij ..................................... wel honger hebben. 

 

 

Welk / welke, elk/elke, ieder/iedere 

 Welk boek bedoel je? het boek het woorden: welk 

 Welke jongen bedoel je? de jongen   elk 

 Elk huis heeft een deur. het huis  ieder 

 Elke trein stopt hier. de trein de woorden: welke 

 Ieder kind krijgt een pakje het kind  elke 

 Iedere vogel vliegt de vogel  iedere 

 

 

elk/elke Ik maak ..................................... dag huiswerk. 

ieder/iedere Mijn zusje huilt bijna ..................................... dag. 

welk/welke ..................................... agenda is van jou? 

elk/elke Annette vindt ..................................... poesje lief. 

ieder/iedere ..................................... leerling krijgt een rapport. 

welk/welke ..................................... cijfer heb je? 

elk/elke Dat vraag je ..................................... keer. 

ieder/iedere We hebben ..................................... week repetitie. 

welk/welke Naar ..................................... film kijk je? 

 

 

Vul het persoonlijk voornaamwoord in. 

Jorg spreekt Duits. Wij kunnen ..................................... niet verstaan. 

Jullie spreken turks. Ik kan ..................................... niet verstaan. 

Wij leren Nederlands. Dat is niet moeilijk voor ..................................... 

Ik ben mijn bril kwijt. Wie wil hem voor ..................................... zoeken? 

Opa en oma gaan op reis. wie brengt ..................................... naar de trein? 

Mijn sleutels liggen nog thuis. Wie wil ..................................... even halen? 

Het muntje ligt op de grond. Ik zie ..................................... onder de tafel. 

Vader is jarig. Ik geef ..................................... een zoen. 

Moeder werkt bij de supermarkt. De chef praat tegen ..................................... 

Wij krijgen morgen een repetitie. Dat zegt de lerares tegen .................................... 


