
Persoonlijke voornaamwoorden 
 
Woorden die je in de plaats van personen of dingen gebruikt, noemen we 
persoonswoorden.  
In plaats van de naam van een persoon of een ding kun je ook een ander woord 
gebruiken. Je bedoelt dan met dat woord de persoon of het ding. We noemen 
dat persoonswoorden. 
Bijvoorbeeld: de vrouw –  zij is ziek 
    de man     –  hij is ziek 

  de jas        –  hij is vuil 
  het kind   –  het huilt 

 
Voor mannelijke personen/dingen in het enkelvoud gebruik je dus hij, voor 
vrouwelijke personen gebruik je zij. Voor het-woorden gebruik je het. 
Dus: je broer is 20 jaar of hij is 20 jaar. 
 je zus is 25 jaar of zij is 25 jaar 
 het kind is 5 jaar of het is 5 jaar.  
Het boek is oud of het is oud 
 
Als het om meer personen/dingen gaat, gebruik je ze of zij. 
Dus: de kinderen hebben vandaag geen les of ze/zij hebben vandaag geen les. 
 De vogels hebben vleugels of ze/zij hebben vleugels. 
 
Wij kennen de volgende woorden voor personen of dingen: 
Enkelvoud  ik 

je/jij/u 
hij/zij/ze/het 

 
Meervoud  wij/we 
   jullie 
   zij/ze 
 
Persoonswoorden staan vaak bij werkwoorden. Leren en schrijven zijn 
werkwoorden. 
Bijvoorbeeld:  ik    leer   ik  schrijf 

je/jij/u   leert   je/jij/u schrijft 
hij/zij/ze/het leert   hij/zij/ze/het  schrijft 

   wij/we   leren   wij/we   schrijven 
   jullie    leren   jullie   schrijven 
   zij/ze    leren   ze/zij  schrijven 

 

 

 



  

• U is beleefder dan jij. Je zegt u vaak tegen oudere mensen of mensen die 
je niet kent. 

• Hij gebruik je voor mannelijke personen. De man – hij is al oud. Je kunt 
hij ook voor dingen gebruiken. De tafel – hij is groot. 

• Zij gebruik je voor vrouwelijke personen. De vrouw – zij is nog jong. 

• Het gebruik je bij het woorden. Het boek – het is kapot. 

• Zij/ze gebruik je ook als het om meer personen of dingen gaat. De 
mensen – ze/zij lopen op straat. De vogels – zij/ze zingen in de lente. 

 
 
Oefening persoonswoorden. Vul een persoonswoord in. Schrijf de zin in je schrift. 
Kies uit: ik, je/jij/u, hij/zij/het, we/wij, jullie, zij/ze. 
 

1 Ik zit op school.  ………. leer Nederlands. 
2 Mijn zusje zit niet op school.  ……….  is nog te klein 
3 Mijn broer gaat ook naar school. ……….. is al groot. 
4 Mijn ouders wonen ook hier. ……….. hebben 4 kinderen. 
5 Jullie wonen nog thuis, want ……..  zijn nog heel jong. 
6 Wij hebben veel planten want ……. vinden dat leuk. 
7 Jij maakt geen fouten, want …… hebt al veel lessen gehad. 
8 Ik maak ook geen fouten, want …… kan al goed Nederlands spreken. 
9 Mijn boek is gevallen en nu ligt …. op de grond. 
10 Mijn pen schrijft niet goed, want ……… is kapot. 
11 Wij gaan naar huis , want …….. zijn klaar. 
12 Gaan jullie ook mee, of zijn …….. nog niet klaar? 
13 Mijn ouders wonen niet in een stad. …….. wonen in een dorp. 
14 Ga jij mee naar de film of moet …….. nog huiswerk maken? 
15 Het boek ligt op de grond. Wil jij ….. even oprapen? 

 
 
             
 
 
 
Vul een persoonswoord in. Schrijf de zin in je schrift. 
Kies uit: ik, je/jij/u, hij/zij/het, we/wij, jullie, zij/ze. 
 
1 De bus komt eraan maar  ….. is te laat. 
2 Jan is vandaag niet op school want   ….. is ziek. 

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je appgroep van  
de Alsare academie. 
 
 



3 De paarden lopen in de wei en   ….. lopen niet hard. 
4 Het pak is zwaar, want …… weegt 4 kilo. 
5 De winkels zijn dicht, want ….. zijn vandaag niet open. 
 
 
Vul het goede persoonswoord in. Schrijf de zin in je schrift 
1 Arno kijkt televisie. = ……..kijkt televisie. 
2 Karim, Yusuf en Aisha leren Nederlands. = ……… leren Nederlands. 
3 Ik, jij en zij wonen in Rotterdam. = …….. wonen in Rotterdam. 
4 Jan en ik lopen buiten. = ……….. lopen buiten. 
5 Jenny schrijft een verhaal. = …….. schrijft een verhaal. 
6 U woont in Amsterdam. = ………. woont dus niet in Rotterdam. 
 

                       
                      
 
 
  

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je app 
groep van de Alsare academie 
 



Het antwoordenblad voor persoonswoorden 
 
Kies uit: ik, je/jij/u, hij/zij/het, we/wij, jullie, zij/ze. 
 

1. Ik zit op school.   Ik leer Nederlands. 
2. Mijn zusje zit niet op school.   Zij/ze  is nog te klein 
3. Mijn broer gaat ook naar school.  Hij is al groot. 
4. Mijn ouders wonen ook hier.  Zij/ze hebben 4 kinderen. 
5. Jullie wonen nog thuis, want jullie zijn nog heel jong. 
6. Wij hebben veel planten want wij/we vinden dat leuk. 
7. Jij maakt geen fouten, want jij/je hebt al veel lessen gehad. 
8. Ik maak ook geen fouten, want ik kan al goed Nederlands spreken. 
9. Mijn boek is gevallen en nu ligt het op de grond. 
10. Mijn pen schrijft niet goed, want hij is kapot. 
11. Wij gaan naar huis , want wij/we zijn klaar. 
12. Gaan jullie ook mee, of zijn jullie nog niet klaar? 
13. Mijn ouders wonen niet in een stad. Ze/zij wonen in een dorp. 
14. Ga jij mee naar de film of moet je/jij nog huiswerk maken? 
15. Het boek ligt op de grond. Wil jij het even oprapen? 

 
Vul een persoonswoord in. 
Kies uit: ik, je/jij/u, hij/zij/het, we/wij, jullie, zij/ze. 
 

1. De bus komt eraan maar  hij is te laat. 
2. Jan is vandaag niet op school want hij is ziek. 
3. De paarden lopen in de wei en ze/zij lopen niet hard. 
4. Het pak is zwaar, want het weegt 4 kilo. 
5. De winkels zijn dicht, want ze zijn vandaag niet open. 

 
Vul het goede persoonswoord in.  

1. Arno kijkt televisie. = Hij kijkt televisie. 
2. Karim, Yusuf en Aisha leren Nederlands. = Zij/ze leren Nederlands. 
3. Ik, jij en zij wonen in Rotterdam. = Wij wonen in Rotterdam. 
4. Jan en ik lopen buiten. = Wij lopen buiten. 
5. Jenny schrijft een verhaal. = Zij schrijft een verhaal. 
6. U woont in Amsterdam. = U woont dus niet in Rotterdam. 

 


