Persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord? Vul in.
Oefening 1
1. Dag Manon. Woon _________ ook in Rotterdam?
2. Anja, waar is _________ boek?
3. Wij wonen nu in Nijmegen en __________ adres is Pijlstaarthof 5.
4. Jetske gaat met __________ vriend op vakantie.
5. Zie je dat jongetje daar? __________ heet Jan.
6. De andere docent heet Lars. ________ komt uit Denemarken.
7. Mevrouw Mulders, woont _________ op nummer 15?
8. Sjon en Sabine, wie is _________ docent?
9. Dit is mijn oom en ___________ vriendin heet Barbara.
10. Saskia en ik hebben vanavond afgesproken. _________ gaan naar de bioscoop.
11. Daar zijn Erika en Frans met __________ kinderen.
12. Het meisje gaat met __________ moeder winkelen.

Oefening 2
1. Kun je Jaap opbellen? - Ja, ik kan __________ opbellen.
2. Zeg je 'u' tegen oma en opa? - Nee, ik zeg 'jij' tegen __________.
3. Marieke is weer gezond. Het gaat goed met __________.
4. Mario en Karin, mag ik __________ voorstellen? Dit is mijn vriend Maarten.
5. Kan ik jullie helpen? - Ja, hoor. Je kunt __________ inderdaad helpen.
6. Woon jij ook in Amsterdam? - Nee, dat is niets voor __________ .
7. Mevrouw en meneer Zandstra, hoe gaat het met __________?
8. Rob, ik hou niet van Piet. Ik hou van __________.
9. Hoe gaat het met Chris en Lisa? - Oh, met __________ gaat het heel goed.
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Oefening 3
1. Heb je die vrouw daar gezien? - Nee, ik heb __________ niet gezien.
2. Kun je mij verstaan? - Ja, ik kan __________ heel goed verstaan.
3. Heeft hij met Richard gesproken? - Nee, hij heeft nog niet met __________ gesproken.
4. Is dit de vrouw van Johan? - Ja, dit is __________ vrouw.
5. Wij hebben twee honden. __________ honden heten Bello en Fifi.
6. Kent u die jongen? - Ja, ik ken __________ heel goed.
7. Is dit __________ auto, mevrouw De Vries? - Ja, dat is inderdaad __________ auto.
8. Mag ik __________ fiets lenen, Janny?
9. Jaap en ik gaan vanavond naar de bioscoop. Ga je met __________ mee?

Sleutel
oefening 1: je/jij, je/jouw, ons, haar, Hij, Hij, u, jullie, zijn, We/Wij, hun, haar
oefening 2: hem, ze/hen, haar, jullie, ons, mij, u, jou, hen
oefening 3: haar, je/jou, hem, zijn, Onze, hem, uw, mijn, je/jouw, ons
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