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Werkblad zinsdelen 
oefenen

Als je een zin goed in zinsdelen wilt kunnen verdelen, is het belangrijk dat je veel oefent. Hieronder 
staan alvast wat oefeningen waarmee je aan de slag kunt. De antwoorden vind je onderaan de 
pagina.

Heb je nog vragen over het verdelen van een zin in zinsdelen? Laat het ons dan weten. 

Veel succes met oefenen!

Oefening 1

Verdeel de zinnen in zinsdelen. Werk met dit stappenplan:

-  Zoek de persoonsvorm (pv). Zet die tussen strepen. 

-  Zet alle andere werkwoorden (ww) tussen strepen. 

-  Alles voor de persoonsvorm is 1 zinsdeel. Zet daar een streep voor. 

-  Verander de volgorde van de zin. Kijk welk deel ook voor de persoonsvorm past.

Voorbeeld: 

/ Remi / wil / volgende week / zijn zwemdiploma / halen. /
               pv                                                                       ww

1.  De   vriendelijke   jongen   stuurde   zijn   buurmeisje   een   kaart.

2.  Benny   heeft   in   de   dierentuin   gewerkt. 

3.  Lana   zou   op   een   hondenschool   willen   werken. 

4.  Vorig   jaar   liep   de   oude   man   een   marathon. 

5.  In   de   zee   zwemmen    vele   vissen. 
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Oefening 2

Verdeel de zinnen in zinsdelen.

1.  Deze   computerspelletjes   heeft   Nick   vorige   week   gekocht. 

2.  Werken   mieren   altijd   hard?

3.  In   de   stad   werken   tegenwoordig   erg   veel   mensen. 

4.  Carly   heeft   haar   voetbalschoenen   moeten   repareren. 

5.  In   de   zestiende   eeuw   woonde   in   dit   kasteel   een   edelman. 
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Antwoorden

Antwoorden oefening 1

1.  / De vriendelijke jongen / stuurde / zijn buurmeisje / een   kaart. /
                                                      pv

2.  / Benny / heeft / in de dierentuin / gewerkt. /
                         pv                                         ww          

3.  / Lana / zou / bij een hondenschool / willen / werken. /
                     pv                                                ww          ww 

4.  / Vorig jaar / liep / de oude man / een marathon. /
                             pv
  
5.  / In de zee / zwemmen / vele vissen. /
                                 pv
  

Antwoorden oefening 2

1.  / Deze computerspelletjes / heeft / Nick / vorige week / gekocht. /
                                                          pv                                               ww

2.  / Werken / mieren / altijd / hard? /
            pv 

3.  / In de stad / werken / tegenwoordig / erg veel mensen. /
                                 pv

4.  / Carly / heeft / haar voetbalschoenen / moeten / repareren. /
                       pv                                                     ww             ww

5.  / In de zestiende eeuw / woonde / in dit kasteel / een edelman. /
                                                     pv                


