Vul de vergrotende trap in. Krijgt het woord de uitgang -e of niet?
1. Anouk drinkt

cola dan bier. (graag)

2. Saskia heeft een

auto dan Kees. (mooi)

3. Het voorstel van Karel lijkt me
4. Jullie hebben een

dan dat van Klaas. (goed)
huis dan zij. (groot)

5. Zij is

opgeleid dan haar broer. (hoog)

6. Maartje denkt: niemand heeft een

oma dan ik. (lief)

7. Deze broek is mooi, maar hij is wel duur. Kijk, deze is zelfs nog
8. Roos is gek, maar Loes is
9. Erik schrijft

(duur).

(gek).
verhalen dan Mariska. (leuk)

10. Omdat Annie

(veel) geknoeid heeft dan Pietje, is haar T-shirt

(vies) dan

dat het zijne.
11. Mariska drinkt uit een

(klein) glas dan Marcella.

12. Marloes heeft een

(goed) baan dan Ellen.

13. In tijden van klimaatverandering vinden veel mensen het belangrijk om te kiezen voor
(schoon) brandstoffen.
14. Merels computer is erg traag. Ze wil graag een
aanschaffen.

© Yvonne Schuster

(snel) computer

Sleutel
1. Anouk drinkt

liever

cola dan bier.

2. Saskia heeft een mooiere

auto dan Kees.
beter

3. Het voorstel van Karel lijkt me
4. Jullie hebben een groter
5. Zij is

hoger

dan dat van Klaas.

huis dan zij.

opgeleid dan haar broer.

6. Maartje denkt: niemand heeft een

lievere oma dan ik.

7. Deze broek is mooi, maar hij is wel duur. Kijk, deze is zelfs nog duurder.
8. Roos is gek, maar Loes is

gekker

.

9. Erik schrijft

leukere

10. Omdat Annie

meer geknoeid heeft dan Pietje, is haar T-shirt

verhalen dan Mariska.
viezer dan dat

het zijne.
11. Mariska drinkt uit een kleiner
12. Marloes heeft een

betere

glas dan Marcella.
baan dan Ellen.

13. In tijden van klimaatverandering vinden veel mensen het belangrijk om te kiezen voor
schonere

brandstoffen.

14. Merels computer is erg traag. Ze wil graag een
aanschaffen.
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snellere

computer

