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Werkwoorden
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Werkwoorden

Een werkwoord heeft verschillende functies:

1. Werkwoorden zijn dingen die je kunt doen, bijvoorbeeld: fietsen, lopen, spelen, duwen... 

2. Werkwoorden geven aan wat er gebeurt, bijvoorbeeld: sneeuwen, waaien, regenen...

3. Werkwoorden geven aan wat iemand of iets is, bijvoorbeeld: zijn, worden, blijven...

4. Werkwoorden geven aan in welke tijd de zin staat en kunnen veranderen in de zin...

 

Kijk maar eens naar deze voorbeelden

1. Werkwoorden zijn dingen die je kunt doen. Ik fiets naar school. Het hele werkwoord is fietsen.

2. Werkwoorden geven aan wat er gebeurt.
Het waait erg hard. Het hele werkwoord is waaien.

3. Werkwoorden geven aan wat iemand of iets is.  Sarah is bakker. Het hele werkwoord is zijn.

4. Werkwoorden geven aan of de zin in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd staat. Werkwoorden kunnen veranderen in de zin. 
Tegenwoordige tijd  Verleden tijd
Ik loop naar school.  Ik liep naar school. 

Let op!

In een zin kunnen meerdere werkwoorden voorkomen. 

Samen geven de werkwoorden de totale actie weer:

Juf heeft mij een proefwerk laten maken.
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Bijvoeglijke naamwoorden zijn woorden die iets 

vertellen over het zelfstandig naamwoord. Het 

geeft iets aan over een eigenschap, toestand of 

kenmerk van het zelfstandig naamwoord. Meestal 

staat het bijvoeglijk naamwoord direct voor het 

zelfstandig naamwoord. Je kunt het bijvoeglijk 

naamwoord vinden door jezelf de vraag te stellen: 

‘Wat is + (zelfstandig naamwoord)?’

Ik heb een rode ballon.    Wat is de ballon?      rood

Het is een mooie tekening.   Wat is de tekening?      mooi

Bijvoeglijke naamwoorden

de rode ballon

Soms komt het voor dat het bijvoeglijk naamwoord niet 

direct voor het zelfstandig naamwoord staat. 

Let op! 

Kijk maar eens naar deze voorbeelden

het oude huis   de rode telefoon  het lekkere eten
de drukke hond  het leuke liedje  de kapotte auto
het stoute kind  de prachtige ring  het gezellige feestje
de lieve moeder  het blauwe papier  de snelle motor
de grote hond  de kleine lepel  het lelijke schilderij

Kijk maar eens naar deze voorbeelden

Mijn telefoon is nieuw. Het feestje van mijn vriendin was leuk. 
De som is moeilijk.  De jongen in het spookhuis is bang. 
Mijn opa is oud.  In de winkel is het in de avond rustig.

Zie je?

Zelfstandig naamwoord

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden 
voor mensen, dieren, dingen, plaatsen of 
(eigen)namen. Je kunt voor een zelfstandig 
naamwoord vaak de, het of een zetten.
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