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Werkblad voor het stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord

Laten we nu eens kijken of je weet hoe je het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord moet schrijven. De 
antwoorden van de opdrachten zijn onderaan de pagina te vinden. 

Opdracht 1: bijvoeglijk naamwoord of stoffelijk bijvoeglijk naamwoord?
Schrijf of de dik gedrukte woorden een bijvoeglijk naamwoord of een stoffelijke bijvoeglijk naam-
woord zijn.

1.  De grote, metalen schuurdeur was de hele dag geopend. 

 grote:   ___________________

 metalen:  ___________________

2.  In deze kille winter dragen de meeste mensen dikke, wollen winterwanten.

 kille:  ___________________

 dikke:  ___________________

 wollen: ___________________

3.  Plastic tassen zijn slecht voor de kwetsbare natuur. 

 Plastic: ___________________

 slecht: ___________________
 
 kwetsbare: ___________________ 

4.  Joep en Merel spelen graag met rubberen of glazen knikkers. 

 rubberen: ___________________

 glazen: ___________________

5.  De mooiste knikkers bewaren ze in een bijzonder, linnen tasje. 

 mooiste: ___________________

 bijzonder: ___________________

 linnen:  ___________________ 
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6.  Die slimme fietsenmaker heeft weleens een bamboe fiets gemaakt!

 slimme: ___________________

 bamboe:  ___________________ 
 

Opdracht 2: Schrijf het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord op de juiste manier op

1. Alle _______________ (koper) en ______________ (brons) zijn even duur. 

2. Heeft Britt een ___________________ (stof) etui?

3. Ik heb liever een _________________ (papier) dan een _______________ (plastic) tas. 

4. De _________________ (polyester) kleding stond hem erg goed. 

5. Ik vind die _______________ (bamboe) stoelen mooier dan de ______________ (riet) stoelen. 

6. Heb jij een ___________________ (kunststof) pen in huis?

7. De grote schrijver droeg het liefst een _________________ (stro) hoed. 

8. Martijn neemt zijn boeken altijd me naar school in een ____________ (linnen) tas. 



www.wijzeroverdebasisschool.nl

Antwoorden

Opdracht 1

1.  grote: bijvoeglijk naamwoord
 metalen: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

2.  kille: bijvoeglijk naamwoord
 dikke: bijvoeglijk naamwoord
 wollen: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

3.  Plastic: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
 slecht: bijvoeglijk naamwoord
 kwetsbare: bijvoeglijk naamwoord

4. rubberen: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
 glazen: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

5.  mooiste: bijvoeglijk naamwoord
 bijzonder: bijvoeglijk naamwoord
 linnen: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

6.  slimme: bijvoeglijk naamwoord
 bamboe: stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
 
 
Opdracht 2
1. koperen, bronzen
2. stoffen
3. papieren, plastic
4. polyester
5. bamboe, rieten
6. kunststof / kunststoffen
7. strooien
8. linnen

Hoe zijn de opdrachten gegaan? Vond je het nog moeilijk? Bekijk dan nog eens goed de uitleg in 
dit artikel.
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