
TVTAT4_TH6_REM_TB01

Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in. 

Voorbeeld: Het laken is proper. → Het propere laken.

- Het brood is lekker. → Het  brood.

- Het verhaal is spannend. →  Het  verhaal.

- De schoenen zijn nat. → De  schoenen.

En nu omgekeerd!

- De  aardappelen zijn .    →    De warme aardappelen.

- De pels is  .    →    De zachte pels.

Een zin aanvullen met een bijvoeglijk naamwoord (vraag 1)
Bij een gegeven zelfstandig naamwoord passende bijvoeglijke naam-
woorden schrijven (vraag 2)
Woordsoorten benoemen (vraag 3)

Zelfstandige naamwoorden zijn namen van personen, dieren, 
planten en dingen: jongen, meisjes, giraf, rozen, potlood, gras, 
auto’s … Je kunt er ‘de’ of ‘het’ voor zetten.

Bijvoeglijke naamwoorden gebruiken we om aan te duiden hoe iets 
of iemand is. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig 
naamwoord. 

Het staat meestal voor het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort, 
bv. Een brave jongen.
Soms staat het alleen in een zin waarin gezegd wordt hoe het  
onderwerp is, bv. De jongen is braaf. 

Lidwoorden staan altijd bij een zelfstandig naamwoord: een man, de 
man, het kind. Er zijn drie lidwoorden: de, het, een.

De meeste werkwoorden zeggen wat er met het onderwerp gebeurt of 
wat het onderwerp doet: Ik schrijf een verhaal. Sommige werkwoorden 
verbinden het onderwerp met wat / hoe het onderwerp is: Ik (ond.) ben 
stout. Het verhaal (ond.) is spannend. 

Naam : 4 Datum: _______________ Nr. 30
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TVTAT4_TH6_REM_TB04

Vul de ontbrekende trappen van vergelijking in.

klein kleiner kleinst

lekkerst

dikker

net

beter

traagst

 

De ontbrekende trappen van vergelijking invullen in een tabel 
(vraag 4)
Een zin aanvullen met de juiste trap van vergelijking (vraag 5)

Wat zijn ‘trappen van vergelijking’?

‘Leuk’ is een bijvoeglijk naamwoord. Maar sommige dingen zijn 
leuker dan leuk. Om dat uit te drukken, gebruiken we de ‘trappen 
van vergelijking’.

Dit is een leuke mop.
Ik ken een mop die nog leuker is.
Dit is echt de leukste mop ooit.

Dat kun jij zelf ook!

Ik wil
de beste

zijn!

En ik
nog beter!

Naam : 4 Datum: _______________ Nr. 30
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of iemand is. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig 
naamwoord. 
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lekkere
spannende
natte

warm
zacht
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Vul de ontbrekende trappen van vergelijking in.

klein kleiner kleinst

lekkerst

dikker

net

beter

traagst

 

De ontbrekende trappen van vergelijking invullen in een tabel 
(vraag 4)
Een zin aanvullen met de juiste trap van vergelijking (vraag 5)

Wat zijn ‘trappen van vergelijking’?

‘Leuk’ is een bijvoeglijk naamwoord. Maar sommige dingen zijn 
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de beste
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En ik
nog beter!

lekker

dik

goed

traag

lekkerder

netter

trager

dikst

netst

best

© Uitgeverij VAN IN 2 van 2


