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Aan de slag

Zet de volgende woorden in het meervoud. Maak dan de zin in het kader af.

schilderij  dichter 

kind  ei 

gracht  hofje 

schilder  standbeeld 

kunstenaar  lied 

paling  potlood 

Ik kan het meervoud maken door      of door    of door        achter het woord in het enkelvoud te zetten.

Sommige woorden hebben een speciaal meervoud.
Kijk naar de voorbeelden en vul in.

datum data museum 

musicus musici criticus 

koopman kooplui timmerman 
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Wat ga je doen?

Je oefent met het enkelvoud en het meervoud.
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Ik heb veel hersenen! 

Ik heb veel geluk.

Hersenen is altijd 
meervoud.  
Geluk is altijd enkelvoud.

 Het meervoud van zelfstandige naamwoorden kun je op verschillende manieren maken.

Soms komt er -en achter. Soms komt er een -s achter. Soms komt er -eren achter.
       kers – kersen         appel – appels           ei – eieren

Sommige woorden kunnen alleen in het  
enkelvoud staan. Andere alleen in het  
meervoud.

Als het onderwerp enkelvoud is, staat  
de persoonsvorm ook in het enkelvoud.
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Zet de kruisjes op de goede plaats. Kijk naar het voorbeeld. 
Vul zelf ook nog drie woorden in. Zet er ook kruisjes achter.

Lees de zinnen en beantwoord de vraag.

a. Een groot deel van de voorraden werd door de brand verwoest.
b. Een groot deel van de voorraden werden door de brand verwoest.

Welke zin is goed? Waarom?

Kleur de persoonsvormen die in het meervoud staan groen.
Kleur de persoonsvormen die in het enkelvoud staan geel.

Amsterdam is de grootste stad van Nederland.
In die stad wonen bijna 800.000 mensen.
Amsterdam wordt ook wel Mokum genoemd.
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.
Maar Amsterdam is niet de hoofdstad van Noord-Holland.
De grachten in Amsterdam zijn wereldberoemd.
De stad trekt daarom ook veel toeristen.
In Amsterdam zijn veel musea.
Veel mensen gaan graag naar de Amsterdam Arena.
Ze kijken daar naar wedstrijden van Ajax.

Kleur de onderwerpen in opdracht 4 rood.

Streep het woord dat fout is door.
Het paleis op de Dam is/zijn in de Gouden Eeuw gebouwd.
Vroeger was/waren dit een stadhuis.
Een groot aantal grachtenhuizen wordt/worden tegenwoordig als kantoor gebruikt.
Veel pakhuizen uit de Gouden Eeuw zijn/is nu een woonhuis.
Op de gevel staan/staat vaak de namen van de pakhuizen.
Een grote groep mensen maakt/maken een rondvaart door de grachten.
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Dit woord bestaat alleen 
in het enkelvoud.

Dit woord bestaat alleen 
in het meervoud.

Dit woord kun je in 
het enkelvoud of in het 
meervoud zetten.

de hersenen
de politie
de inkomsten
de gemeente
het nieuws
de uitgaven
de hurken
de muziek
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