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Lees de zinnen en vul in: persoonsvorm, gezegde of onderwerp. 

Wie iets doet in de zin noem je het   

Alle werkwoorden samen in de zin noem je het   

De vorm van het werkwoord die verandert als je het onderwerp verandert, 

noem je de   

In een vraagzin staat de                        vooraan.

Je zet de zin in de verleden tijd. Het werkwoord dat verandert is de   

Je zet het onderwerp in het meervoud. Het werkwoord dat verandert is de   

Lees de zinnen hieronder. Zet een golflijn onder het onderwerp. 
Zet een streep onder het gezegde.

Amsterdam is in de Gouden Eeuw al een grote stad.

Rijke kooplieden laten langs de grachten prachtige huizen bouwen.

Deze huizen hebben mooie gevels, bijvoorbeeld in de vorm van een trap.

De huizen zijn ingericht met mooie meubels en met veel schilderijen.
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Wat ga je doen?

Je oefent met de persoonsvorm, het gezegde en het onderwerp.
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De persoonsvorm kun je op drie manieren vinden.
1.  Door van de zin een vraagzin te maken. Het woord dat vooraan komt te staan, is de persoonsvorm.
2.  Door de zin in de verleden tijd te zetten. Het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm.
3.  Door de zin in het meervoud te zetten. Het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm.
Bijvoorbeeld:

  Mark gaat skeeleren. ➝ 1. Gaat Mark skeeleren?
    2. Mark ging skeeleren.
    3. Mark en Mandy gaan skeeleren. 

Het onderwerp kun je vinden door te vragen wie er iets doet in de zin.
Het gezegde, dat zijn alle werkwoorden uit de zin.
Wie doet er iets in deze zin? ➝ Mark ➝ Mark is het onderwerp.
Wat zijn de werkwoorden in deze zin? ➝ gaat skeeleren ➝ Gaat skeeleren is het gezegde. 

De verleden tijd gebruik je als iets al gebeurd is.
De tegenwoordige tijd gebruik je als het nu gebeurt.
Bijvoorbeeld:

  Mark ging gisteren skeeleren.  Mark gaat nu skeeleren.
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Maak van de zinnen van opdracht 2 vraagzinnen. Schrijf ze op.

Zet de zinnen van opdracht 2 in de verleden tijd.

Onderstreep in opdracht 3 en 4 het gezegde.
Zet een dubbele streep onder de persoonsvorm.

Zet de zinnen in het meervoud.

Dit grachtenhuis heeft een mooie klokgevel.

Op de gracht vaart een rondvaartboot.

In Amsterdam is een mooi museum.

Aan de rivier de Amstel staat een mooi hotel.

Zet in opdracht 6 een dubbele streep onder de persoonsvorm.
Zet een golflijn onder het onderwerp.

Maak de zin hieronder af.

Als je het onderwerp in het meervoud zet, dan verandert ook de   

Welke manier om de persoonsvorm te vinden, werkt volgens jou 
het beste? Kruis aan.

Q Ik maak de zin vragend.
Q Ik zet de zin in een andere tijd.
Q Ik zet de zin in het enkelvoud of meervoud.
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