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Onderstreep het werkwoordelijk gezegde.

1.     Vanochtend is de oude mevrouw bij de bakker geweest.

2. In het huis wordt een grote keuken gebouwd.

3.       Is haar moeder toch naar haar werk gegaan?

4. Langs de bosrand wordt een fi etspad aangelegd.

5. Het hotel in Haarlem is tegengevallen.

6. Maik is van Keulen naar Enschede gefi etst.

7. Worden de dieren in het asiel goed verzorgd?

8. Gisteren is de nieuwe camping aan het water geopend.

9. Volgende week wordt de rekentoets afgenomen.

10. Mijn buurman heeft  de opleiding voor piloot afgerond.

11. De kleinzoon van oma Fien is gisteren aangekomen.

12. Onze kat is vannacht weggelopen.

13. Morgen gaan we wandelen op de Veluwe.

14. Verleden maand is Jord naar Peru vertrokken.

15. Hebben de vrienden New York bezocht?

16. Heeft  Paul vorige week zaterdag twee afspraken gemaakt?

17. De kunstenaar is een portret aan het tekenen.

18. Zouden zij de boeken hebben gelezen?

19. Gisteren heeft  Mike zijn tablet gekocht in de grote winkel in de stad.

20. Leon is een tuinhuis aan het timmeren.
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Mijn buurman heeft  de opleiding voor piloot afgerond. 

De kleinzoon van oma Fien is gisteren aangekomen. 

Naam:           Groep: 

Het werkwoordelijk gezegde Zinsontleding

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
het werkwoordelijk 
gezegde
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Markeer de bijwoordelijke bepaling van tijd met blauw.

1. Marc heeft vandaag een huis gekocht. 

2. Gisteren is de herfst begonnen.

3. Wij gaan volgende week op vakantie.

4. Jolijn drinkt elke dag meerdere koppen koffie.

5. Over twee dagen ga ik weer aan het werk.

6. Mijn pakketje is nooit aangekomen. 

7. Ik wil volgend jaar een wereldreis maken.

8. Gisteren waren tien kinderen ziek.

9. Morgen moet ik naar de dokter.

10. Drie dagen geleden ben ik met de fiets gevallen.

11. Twee weken geleden ging ik naar het concert.

12. Over een maand ben ik jarig.

13. Morgen moeten we weer boodschappen doen.

14. Heb jij vanochtend de lampen uitgedaan?

15. De postbode heeft gisteren mijn pakketje geleverd.

16. Ik ga over twee jaar op vakantie naar China.

17. Morgen komt de schoolfotograaf.

18. Ik heb het vak rekenen nooit echt leuk gevonden.

19. Over een week gaat het weer vriezen.

20. Ik ben gisteren naar de stad geweest.
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Naam:           Groep: 

De bijwoordelijke bepaling van tijd Zinsontleding

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over de 
bijwoordelijke bepaling 
van tijd
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ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD
Zinnen knippen

Zinsontleding

Knip de zin in stukken.

1. De     oude     man  /  gaat  /  elke     zaterdag  /  naar     de     kapper.

2. Fem  /   zwemt  /   in     de     zomer  /   graag  /   in     het     buitenbad.

3. Ik  /   ben  /   heel     boos  /   op     de     moeder     van     Sam.

4. Elke     avond  /   laat  /   mijn     broer  /   de     hond   /   uit.

5. De     brandweermannen  /   dragen  /   een     witte     helm.

6. De     hond     van     Lars  /   is  /   bang  /   voor     muizen.

7. Vorige     week  /   heb  /   ik  /   drie     avonden  /   getraind.

8. Mijn     oom     en     tante  /   gaan  /   elke     dag  /   naar     de     supermarkt.

9. Hoe     laat  /   ben  /   je  /   vanavond  /   thuis?

10. Hopelijk  /   valt   /   in     de     kerstvakantie   /  sneeuw  .

11. Ik  /   heb  /   voor      mijn      verjaardag  /   een     scooter  /   gekregen.

12. De     broer     en      zus  /   maken  /   groentesoep  /   voor     oma.

13. Mijn     moeder  /   heeft  /   een     nieuwe     fiets  /   gekocht.

14. Overmorgen  /   loopt  /   de     buurman  /   een     halve     marathon.

15. Het     elftal  /   is  /  op     elkaar  /   ingespeeld.

16. Later  /   wil  /   ik  /   tandarts  /   worden.

17. Gisteren  /   stond  /   ik  /   in     de     file  /   door     een     ongeluk.

18. De     schipper  /   kreeg  /   het     anker  /   niet      omhoog.

19. De     vakantie     van     Joris     en     Anouk  /   viel  /   in     het     water.

20. Tim  /   vindt  /   het     schrijven     van     zijn     naam  /   best     moeilijk.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen
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ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD  Zinsontleding

Knip de zin in stukken.

1. De     bakker   /  had   /  het     brood   /  kunnen     verkopen.

2. Volgens     de     tandarts   /  moet   /  je   /  elke     dag   /  fl ossen.

3. Het     vrouwenkoor   /  zal   /  zaterdag   /  een     verpletterende     show   /  neerzetten.

4. Juf     Brenda   /  heeft    /  de     taaltoetsen   /  vanochtend  /  nagekeken.

5. De     Domtoren   /  is   /  een     bekende     toren   /  in     het     centrum     van     Utrecht.

6. Op     vakantie  /  in     Frankrijk  /  at  /   ik  /  elke     dag  /  een     stokbrood.

7. Na     afl oop     van     het     concert   /  gooide   /  de     drummer   /  zijn     drumstokken   /  weg.

8. Mijn     broer   /  heeft    /  een     bijbaantje   /  bij     de     plaatselijke     supermarkt.

9. De     middelbare     school   /  lijkt   /  me   /  erg     leuk.

10. In     de     vakantie    /  ga   /  ik   /  met     al     mijn     tantes   /  winkelen   /  in      Arnhem.

11. Hoe     lang   /  moet   /   je   /  zijn   /  voor     de     achtbanen?

12. In     de     vakantie   /  voert   /  mijn      overbuurvrouw   /  mijn     konijn    en     onze     vissen.

13. Mijn     oom   /  gaat   /  elke     dag   /  met     de     elektrische     fi ets   /  naar     zijn     werk.

14. De     schilder   /  had   /  dit     schilderij   /  kunnen     afmaken.

15. Zou   /  jij   /  later   /  in     een     vrachtwagen   /  willen     rijden?

16. Zonder     wekker   /  kom   /   ik   /  elke     dag   /  te     laat.

17. Mijn      moeder   /  vindt   /  een     nieuwe     telefoon   /   te     duur.

18. Mag   /  jij   /  na     9     uur     ʼs avonds   /  televisie   /  kijken?

19. Mijn     opa   /  woont   /  al     bijna     50     jaar   /  op     dezelfde     boerderij.

20. Mijn     broer   /  gamet   /  in     het     weekend   /  de     hele     dag.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen
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ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD  Zinsontleding

Knip de zin in stukken. Let goed op de samengestelde zinnen.

1. Sjors     en     Sjakie  /  zijn  /  een     stuk     ouder.

2. De     kerk  /  is  /  in     het     centrum     van     de     stad  /  te     vinden.

3. De     dirigent  /  is  /  voor     het     optreden  /  zijn     bladmuziek  /  vergeten.

4. De     puppy     van     mijn     tante  /  wordt  /  opgeleid  /  tot     blindengeleidehond.

5. Op     zondag  /  heeft  /  Floor  /  met     haar     team  /  een     spannende     bekerwedstrijd.

6. Mijn     vader  /  kookt  /  in     het     weekend  /  verschillende     maaltijden.

7. Wij  /  zitten  /  naast     elkaar  /  zodat  /  we  /  kunnen  /  samenwerken.

8. Een     slak  /  kan  /  drie     jaar  /  slapen  /  zonder     te     eten.

9. Als  /  ik  /  volwassen  /  ben,  /  ga  /  ik  /  een     wereldreis  /  maken.

10. Lars  /  heeft  /  een     tien  /  gekregen  /  voor     zijn     werkstuk.

11. Mijn     neef     Xander  /  is  /  de     beste     voetballer  /  uit     onze     familie.

12. Omdat  /  mijn     ouders  /  lang  /  zijn,  /  word  /  ik  /  waarschijnlijk  /  ook     lang.

13. In     de     winter  /  kom  /  ik  /  minder     makkelijk  /  mijn     bed  /  uit.

14. Vogels  /  vliegen  /  elk     jaar  /  naar     het     zuiden  /  om     te     overwinteren.

15. Mijn     kleine     zusje  /  wil  /  later  /  nooit  /  een     huisdier.

16. Retorische     vragen  /  vind  /  ik  /  ontzettend     vervelend.

17. De     nieuwe     bank  /  komt  /  laat,  /  omdat  /  hij  /  niet     leverbaar  /  is.

18. De     oude     broek      van     Jelmer  /  is  /  gisteren  /  gescheurd  /  bij     zijn     knie.

19. Jelle  /  wist  /  niet  /  dat  /  Jolanda  /  op     het     feest  /  kwam.

20. Fenne  /  is  /  het     boek     over     natuurwetenschappen  /  bij     ons  /  vergeten.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
zinnen knippen.
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ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD
Het onderwerp

Zinsontleding

Zet een zwart rondje om het onderwerp.

1.     Tim en Pim wandelen met de hond.

2. De antieke kast is al erg oud.

3. We gaan vandaag op de fi ets naar oma.

4. De werknemers dragen allemaal dezelfde blouse.

5. Zijn wij de enigen die morgen komen?

6. De vogels trekken in de winter naar het zuiden.

7. Heb jij het ook zo warm?

8. De postbode duwt de brief door de brievenbus.

9. Giraff en hebben een hele lange nek.

10. Mijn broertje heeft  het glas omgestoten.

11. Laura is vanmiddag vrij van haar werk.

12. Ik krijg voor mijn verjaardag een nieuwe fi ets.

13. Hoe laat komt tante op bezoek?

14. Vanavond gaan we uiteten met de familie.

15. De verkoper vertelt over de nieuwe aanbieding.

16. De bomen verliezen hun bladeren in de herfst.

17. Het lijkt anders dan het is.

18. Is het boek eindelijk uitgelezen?

19. Hoe vaak moet ik het nog zeggen?

20. Echte vrienden kun je vertrouwen.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over 
het onderwerp
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