
Minieme inspanningen voor miniemen

Dit kan ik al!
■ Ik kan bijvoeglijke naamwoorden correct gebruiken bij het geven van 

een instructie.
■ Ik kan bijvoeglijke naamwoorden correct gebruiken om een boodschap 

duidelijker en overtuigender te maken.
■ Ik kan de trappen van vergelijking gebruiken om mijn bijvoeglijk naamwoord 

aan te passen aan de zin en zijn bedoeling.

Lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord

Het lidwoord
•  is een kort woord dat bij een zelfstandig naamwoord hoort.
•  de – het – een

Voorbeelden: De oude man zit op een bankje in het park.

Het zelfstandig naamwoord
•  is een woord dat een naam geeft aan mensen, dieren, planten,

dingen, plaatsen, tijdstippen, gebeurtenissen ...

Voorbeelden: man, honden, potlood, gras, liefde, Duitsland, uur, botsing

  Voor een zelfstandig naamwoord kun je meestal een lidwoord zetten: park  het park.
  Van de meeste zelfstandige naamwoorden kun je het meervoud en het verkleinwoord

vormen: park  de parken, het parkje.
  Eigennamen schrijf je met een hoofdletter: Youssef, Antwerpen, Melkstraat ...
  Een zelfstandig naamwoord kan een samenstelling zijn: bloem + pot = bloempot.

Het bijvoeglijk naamwoord
• zegt hoe iets of iemand is, zegt iets over een zelfstandig naamwoord.

Voorbeelden:  De meester smult van een vers broodje.  Hoe is het broodje? (vers)
De meester is blij.  Hoe is de meester? (blij)

  Een bijvoeglijk naamwoord kan een samenstelling zijn: goud + geel = goudgeel.
  Een bijvoeglijk naamwoord kan een voor- of achtervoegsel bevatten: gevaarlijk.
   Je kunt een gradatie weergeven door de trappen van vergelijking toe te passen:

warm – warmer – warmst, goed – beter – best.
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Woordsoorten in de krant

■ Lees de zinnen.
■ Noteer tot welke woordsoort de onderstreepte woorden behoren.

(zelfstandig naamwoord = zn, bijvoeglijk naamwoord = bn, lidwoord = lw).

1 De nationale voetbalploeg is op weg naar het wereldkampioenschap.

2 Een putje in het slechte wegdek leidt tot een valpartij bij de wielrensters.

3 De handbalclub uit Sint-Truiden won de spannende finale bij de vrouwen.

4 Die Turkse karateka schakelde zijn tegenstander uit in de wedstrijd.

5 Epke Zonderland blinkt uit in zijn moeilijke turndiscipline.
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Twee verschillende woorden, één betekenis

■ Lees de woorden in het kader en bekijk de prenten.
■ Welke twee woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis (= synoniemen)?
■ Noteer ze bij de prent.

de ploeg – de trainer – het parcours – het doel – de coach – het stadion – het klassement – 
het team – het sportterrein – de goal – de rangschikking – de wedstrijdroute

2

het klassement

de rangschikking

het doel

de goal

de trainer

de coach

het parcours

de wedstrijdroute

stadion

sportterrein

de ploeg

het team

Tip! 
Je mag een 
woordenboek 
gebruiken om 
de betekenis 
te achterhalen.

62


