Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in. Krijgt het bijvoeglijk naamwoord wel
of niet de uitgang 'e'?
1.

(slordig) mensen zijn vaak, maar niet altijd, creatief.

2. 'Kom je uit de

(groot) stad?' – 'Nee, ik kom uit een

(klein)

dorpje.'
3. Ken je Renées moeder? Het is een
4. Ons

(aardig) vrouw. (tip: de vrouw)

(lief) dochtertje is vijf jaar oud.

5. Carla wil een

(spannend) boek lezen. (tip: het boek)

6. Sanne koopt een

(nieuw) auto. (tip: de auto)

7. Sanne en Henk wonen in een

(groot) huis. (tip: het huis)

8. Sanne en Henk hebben ook nog een
9. Anna is heel erg

(klein) vakantiehuisje in Egmond.
(optimistisch) en ze heeft ook

(optimistisch) ouders.
10. Naast het

(sportief) meisje staat een jongen die helemaal niet
(sportief) is.

11. Carla wil met Renée spreken. Sanne vindt dat geen
12. Maria heeft een

(goed) idee. (tip: het idee)

(grappig) man en een

(grappig)

zoontje. (tip: de man)
13. Marloes stelt een

(interessant) vraag, maar ze krijgt geen

(goed) antwoord. (tip: de vraag, het antwoord)
14. Otto heeft een

(klein) zoontje. Zijn

(klein) zoontje

heet Jan.
15. De moeder speelt met haar

(druk) dochtertje.

16. Neeltje heeft een

(romantisch) vriendje.

17. David is een

(lang) man, dus heeft hij een

(groot)

fiets nodig. (tip: de fiets) (nodig hebben = brauchen)
18. 'Blauwe maandagen' is een

(fantastisch) roman, vind je ook niet?' –

'Nee, sorry, ik vind het geen

(goed) boek.' (tip: de roman)

19. 'Vind je Nederlands een

(moeilijk) taal?' – 'Ik vind het een beetje

(moeilijk), maar volgens mij zijn Nederlanders heel
(aardig) mensen. Daarom wil ik hun taal leren. (tip: de taal)
20. Vond je dit een

(leuk) oefening? Het

dat je nu klaar bent met het huiswerk. Of is dat soms geen
(tip: de oefening)
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(goed) nieuws is
(goed) nieuws?

Vul de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord in. Krijgt het bijvoeglijk naamwoord wel
of niet de uitgang 'e'?
1. Slordige mensen zijn vaak, maar niet altijd, creatief.
2. 'Kom je uit de grote stad?' – 'Nee, ik kom uit een klein dorpje.'
3. Ken je Renées moeder? Het is een aardige vrouw.
4. Ons lieve dochtertje is vijf jaar oud.
5. Carla wil een spannend boek lezen. (tip: het boek)
6. Sanne koopt een nieuwe auto. (tip: de auto)
7. Sanne en Henk wonen in een groot huis. (tip: het huis)
8. Sanne en Henk hebben ook nog een klein vakantiehuisje in Egmond.
9. Anna is heel erg optimistisch en ze heeft ook optimistische ouders.
10. Naast het sportieve meisje staat een jongen die helemaal niet sportief is.
11. Carla wil met Renée spreken. Sanne vindt dat geen goed idee. (tip: het idee)
12. Maria heeft een grappige man en een grappig zoontje.
13. Marloes stelt een interessante vraag, maar ze krijgt geen goed antwoord. (tip: de vraag, het
antwoord)
14. Otto heeft een klein zoontje. Zijn kleine zoontje heet Jan.
15. De moeder speelt met haar drukke dochtertje.
16. Neeltje heeft een romantisch vriendje.
17. David is een lange man, dus heeft hij een grote fiets nodig. (tip: de fiets) (nodig hebben =
brauchen)
18. 'Blauwe maandagen is een fantastische roman, vind je ook niet?' – 'Nee, sorry, ik vind het geen
goed boek.' (tip: de roman)
19. 'Vind je Nederlands een moeilijke taal?' – 'Ik vind het een beetje moeilijk, maar volgens mij
zijn Nederlanders heel aardige mensen. Daarom wil ik hun taal leren. (tip: de taal)
20. Vond je dit een leuke oefening? Het goede nieuws is dat je nu klaar bent met het huiswerk. Of is
dat soms geen goed nieuws?
(tip: de oefening)
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