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woordsoort

uitleg

voorbeelden

Werkwoord

Een woord dat zegt wat je doet of deed.

lopen, liep, gelopen, zegt, gezegd

Zelfstandig naamwoord

Een voorwerp, persoon, dier of begrip. Er kan een lidwoord voor.
Het kan vaak in het meervoud of in het enkelvoud staan.

tafel, vader, zekerheid, onrust, honden

Lidwoord

Een woord dat voor het zelfstandig naamwoord hoort.

Dit zijn ze: de, het, een

Voorzetsel

Een woord dat voor het lidwoord en zelfstandig naamwoord hoort.
Kan gaan over: plaats, tijd, bezit of het hoort bij een werkwoord.

Bijvoeglijk naamwoord

Een woord dat tussen een lidwoord en een zelfstandig naamwoord in staat. Het
zegt iets over het zelfstandig naamwoord.
Als er geen lidwoord is, staat het voor het zelfstandig naamwoord.

Plaats: De vaas staat op de kast.
Tijd: Ik kom over een uur.
Bezit: Het boek is van mij.
Werkwoord: Ik houd van tennissen.
Ik heb een geweldig boek gelezen.
Mijn zus heeft een rode jurk.
Blauwe knikkers vind ik het mooist.
Hij houdt van zoete dropjes.

Persoonlijk voornaamwoord
Bezittelijk voornaamwoord
Aanwijzend voornaamwoord
Bijwoord

Een woord dat een persoon aanwijst.
Een woord dat zegt van wie iets is.
Een woord waarbij je kunt wijzen.
Een woord dat iets zegt (meer informatie geeft) over een werkwoord (1), een
ander bijwoord (2), een hele zin (3) of soms een zelfstandig naamwoord (4).

Voegwoord

Een woord dat twee woorden of zinsdelen aan elkaar plakt.

Telwoorden

Hoofdtelwoord: een getal
Rangtelwoord: je kunt vragen: hoeveelste?
Onbepaald telwoord: heeft te maken met hoeveel.
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ik, hij, jij, jou, zij (ev en mv), wij, jullie, u, ze, ons
mijn, jouw, ons/onze, hun, uw, zijn, haar
dit, die, deze, dat
1. Ze zaten allemaal buiten.
2. Dat vind ik een heel erg mooie film.
3. Misschien doe ik het.
4. Zij woont in het huis hiernaast.
Ik ben moe dus ga ik slapen.
Mijn vader en moeder zijn heel lief.
twee, zesentachtig, driehonderd zestien.
eerste, vijftiende, tachtigste, laatste
enkele, sommige, enige, enkele, meeste

