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Bijvoeglijke naamwoorden zeggen iets meer van de zelfstandige  
naamwoorden. Ze zeggen ‘hoe’ iets is. 
 
De trui is dik.  de dikke trui 
Het vest is wit.  het witte vest 
De man is groot.  de grote man 
De bloemen zijn geel de gele bloemen 
Het papier is vies  het vieze papier 
Het kind is lief  het lieve kind 
 
Let er goed op hoe je het bijvoeglijk naamwoord schrijft. 
Bij een korte klinker gevolgd door een medeklinker, verdubbelt de medeklinker 
dik-dikke    wit-witte  
 
Bij een lange klinker gevolgd door een medeklinker gaat er een klinker weg 
groot-grote  geel-gele 
 
Bij een woord dat eindigt op een ‘s’ wordt de s een ‘z’, en bij een ‘f’ wordt het 
een ‘v’. 
vies-vieze  lief- lieve 
 
Als het bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord staat, komt er 
een ‘e’ achter, behalve als het zelfstandig naamwoord een het-woord is waar 
nu ‘een’ voor staat.  
het boek is dik het dikke boek  een dik boek 
de tafel is laag de lage tafel  een lage tafel 
het kind is klein het kleine kind een klein kind 
de jongen is groot de grote jongen een grote jongen 
 
Schrijf nu in je schrift 

Voorbeeld:  De pan is leeg.  De lege pan 

Nu jij! 
1 Het bord is schoon. Het ……………..…… bord. 

2 Het meisje is lief.  Het ………………………… 

3 De jas is duur.  ……………………………… 

4 De straat is lang.  ……………………………… 

 

 

 

 



5 Het paard is sterk.  ……………………………… 

6 Het feest is leuk.  ……………………………… 

7 De tas is blauw.  ……………………………… 

8 De verf is zwart.  ……………………………… 

9 De weg is kort.  ……………………………… 

10 De baby is mooi.  ……………………………… 

 
 
 

 
 
Vul zelf het ontbrekende woord in.  
Bedenk zelf een goed bijvoeglijk naamwoord en schrijf de zin in je schrift. 
 
Bijvoorbeeld: een oude dweil 

1. Een ………………………. supermarkt. 

2. Een ………………………. salaris. 

3. Een ………………………. baas. 

4. Een ………………………. klant. 

5. Een ………………………. vloer. 

6. Een ………………………. doek. 

7. Een ………………………. kantine. 

8. Een ………………………. winkel. 

9. Een ………………………. soep. 

10. Een ………………………. docent. 

 
 

 

  
 

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je 

appgroep van de Alsare academie. 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je 

appgroep van de Alsare academie.  
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Schrijf nu zoals het voorbeeld. 
  De pan is leeg.  de lege pan 
1 Het bord is schoon. het schone bord 
2 Het meisje is lief.  het lieve meisje 
3 De jas is duur.  de dure jas 
4 De straat is lang.  de lange straat 
5 Het paard is sterk.  het sterke paard 
6 Het feest is leuk.  het leuke feest 
7 De tas is blauw.  de blauwe tas 
8 De verf is zwart.  de zwarte verf 
9 De weg is kort.  de korte weg 
10 De baby is mooi.  de mooie baby 
 

Vul zelf het ontbrekende woord in.  
Bedenk zelf een goed bijvoeglijk naamwoord en schrijf de zin in je schrift. 
 
Bijvoorbeeld: een oude dweil 

11. Een grote / goede / mooie supermarkt. 

12. Een goed / hoog / laag salaris. 

13. Een leuke / goede / strenge baas. 

14. Een goede / aardige / slechte klant. 

15. Een mooie / lelijke / oude / nieuwe vloer. 

16. Een mooie / vieze / schone doek. 

17. Een grote / kleine / nieuwe / oude kantine. 

18. Een grote / kleine / oude / nieuwe / fijne winkel. 

19. Een lekkere / vieze / dikke / dunne soep. 

20. Een leuke / goede / slechte / oude / nieuwe docent. 

 


