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Omcirkel het voegwoord met groen.

1.     Ze krijgt een roos en een brief.

2. Het regent, dus ik blijf binnen.

3. Wil jij pizza of patat eten?

4. Ik mag hem, want hij is aardig.

5. Thomas is thuis, omdat hij ziek is.

6. Ik wil een ijsje, maar ook een milkshake.

7. Zij wil graag leren tekenen en schilderen.

8. Toen ik thuiskwam, blaft e mijn hond.

9. Wil jij straks fi etsen of lopen?

10. De les vervalt, dus ga ik naar huis.

11. Ik ga met de auto, want het regent.

12. Hij moet staan, omdat de stoel kapot is.

13. Isa en Max zijn verliefd.

14. Toen de vaas viel, schrok ik.   

15. Ik help je nu, maar straks niet meer.

16. Ga je mee of blijf je liever thuis?

17. Hij vindt het niet leuk, dus stopt hij.

18. De koff ie is op, maar de thee nog niet.

19. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.

20. Ik heb nieuwe stoelen en een tafel gekocht.

Naam:           Groep: 

Voegwoord Woordbenoemen
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Onderstreep het vragend voornaamwoord met geel.

1. Wat voor weer wordt het?

2. Wie is jouw juf?

3. Wat is zijn probleem?

4. Welk liedje hoorde ik?

5. Wie gooide de bal?

6. Wat kost deze rugtas?

7. Wat voor een dag is het?

8. Welke schoenen vind je mooier?

9. Wie heeft  dit besteld?

10. Welke zonnebril heb jij?

11. Weet jij wat voor weer het wordt?

12. Weet jij wie de meloen eet?

13. Kun jij mij vertellen wat het drinken kost?

14. Mag ik vragen wie het glas heeft  gebroken?

15. Weten jullie wie de dief is?

16. Weet jij welke fi lm ik bedoel?

17. Weten jullie wat mijn lievelingskleur is?

18. Weet iemand welke dag het morgen is?

19. Kunnen jullie mij vertellen wat dat kost?

20. Kun jij mij vertellen welke kleur je het mooist vindt?

Naam:           Groep: 

Vragend voornaamwoord Woordbenoemen
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ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD
Voegwoord

Woordbenoemen

Omcirkel het voegwoord met groen.

1.     Ze krijgt een roos en een brief.

2. Het regent, dus ik blijf binnen.

3. Wil jij pizza of patat eten?

4. Ik mag hem, want hij is aardig.

5. Thomas is thuis, omdat hij ziek is.

6. Ik wil een ijsje, maar ook een milkshake.

7. Zij wil graag leren tekenen en schilderen.

8. Toen ik thuiskwam, blaft e mijn hond.

9. Wil jij straks fi etsen of lopen?

10. De les vervalt, dus ga ik naar huis.

11. Ik ga met de auto, want het regent.

12. Hij moet staan, omdat de stoel kapot is.

13. Isa en Max zijn verliefd.

14. Toen de vaas viel, schrok ik.   

15. Ik help je nu, maar straks niet meer.

16. Ga je mee of blijf je liever thuis?

17. Hij vindt het niet leuk, dus stopt hij.

18. De koff ie is op, maar de thee nog niet.

19. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.

20. Ik heb nieuwe stoelen en een tafel gekocht.
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Omcirkel het voegwoord met groen.

1.     Hij is bakker, evenals mijn vader.

2. Ik moet doorwerken, zodat het werk afkomt.

3. Nadat Hugo scoorde, was hij erg blij.

4.   De trein rijdt niet, waardoor Eva niet naar huis kan.

5. Je houdt gezonde tanden als je goed poetst.

6. Terwijl hij loopt, valt zijn telefoon.

7. Ik snap het niet, tenzij jij mij uitleg geeft .

8. Het had gevroren, waardoor ik uitgleed.

9. Tijn en Yara drinken koff ie.

10. De verwarming werkt niet, dus is het koud.

11. Toen de juf ziek was, kwam er een invaller.

12. Hij fi etste hard door, daarom was hij alsnog op tijd.

13. Ik wil graag koff ie, maar wel zonder suiker.

14. Wil jij na het avondeten fruit of ijs?

15. Ik moet vandaag werken, tenzij Fenna wil.

16. Wat gebeurt er als ik dat doe?

17. Het is wit buiten, want het heeft  gesneeuwd.

18. Ik ga met de bus, omdat het regent.

19. Ik fi ets naar school, terwijl Hannah nog slaapt.

20. Nadat de bel ging, ruimde iedereen op.

Hij fi etste hard door, daarom was hij alsnog op tijd.

ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD Woordbenoemen

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over het
voegwoord
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Omcirkel het voegwoord met groen.

1. Hoewel ik pauze had, heb ik de klant toch geholpen.

2.   Wanneer ik Femke zie, zal ik het haar vragen.

3. Zodra ik thuis ben, zal ik hem bellen.

4. Het feest kon niet doorgaan, doordat Lena ziek was geworden.

5. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

6. Voordat hij naar school gaat, eet hij een boterham.

7. De knie bloedde, totdat er een pleister op werd geplakt.

8. Ik moet nu echt naar huis, want anders kom ik te laat.

9. Als ik jou help, help jij mij morgen dan?

10. Hij gedraagt zich of hij hier de baas is!

11. Jorn weet dat Gerard hem begrijpt.

12. De zon schijnt, terwijl het regent.

13. Nadat zij moeder was geworden, ging ze minder werken.

14. Zodra het startschot klinkt, starten de schaatsers.

15. Ik snap het echt niet, tenzij de meester mij helpt.

16. Hoewel hij geen geld heeft , is hij gelukkig.

17. Margot en Linde voetballen in hetzelfde team.

18. Maria moet morgen naar de tandarts, dus kan ze niet naar school.

19. Pieter doet vandaag een korte broek aan, omdat het warm is.

20. Toen ik die hond zag, wilde ik hem meteen aaien.

ZinsontledingZinsontleding
ANTWOORDENBLAD Woordbenoemen

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over het
voegwoord

Nadat zij moeder was geworden, ging ze minder werken.
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Telwoorden: hoofdtelwoorden

Woordbenoemen

Markeer het hoofdtelwoord met geel.

1. Oma heeft zeven bloemen.

2. Ik koop drie broeken.

3. Ze bakt veel koekjes.

4. Pablo koopt twee fietsen.

5. Sommige fietsen zijn grijs.

6. Carmen vond tien euro.

7. Weinig mensen kennen mij.

8. Zij eet alle tomaten.

9. De juf kiest twee hulpjes.

10. Mijn zus heeft vijf ringen.

11. Tess heeft twintig schelpen gevonden.

12. De kinderen krijgen zes potloden.

13. Sommige rekenmachines zijn kapot.

14. In dit huis wonen vier mensen.

15. Hij heeft wel honderd euro!

16. De bakker bakt elf taarten.

17. Veel kinderen zijn vrij.

18. Alle mensen keken de nieuwe film.

19. Sophie heeft drie honden.

20. Ik heb weinig spellen gespeeld.

Gebruik bij het oefenen 
de uitlegkaart over de
telwoorden
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