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Voorblad  
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Leerdoel: ik kan lidwoorden in een zin herkennen. 

De fiets of het fiets? De jongen of het jongen? Voor iemand die in Nederland geboren is en zijn of haar  

hele leven al Nederlands spreekt, is dit meestal niet moeilijk. Maar voor iemand die opgroeit met een  

andere taal, is dit een stuk lastiger.  

Er zijn drie lidwoorden: de, het en een. Er is geen regeltje voor, je moet het horen, oefenen en weten.  

Verkleinwoorden zijn altijd met het lidwoord het.  

Meervoudswoorden zijn altijd met het lidwoord de, ook als het meervoudsvormen van verkleinwoorden 

zijn.  

Het lidwoord ‘een’ kan niet voor meervoudswoorden.  

Kort voorbeeld  

Verkleinwoorden: 

Het katje  

Het busje 

Het broodje 

Het schaartje 

Het huisje 

Het autootje 

Het fietsje 

Het mannetje 

 

 

En zo zijn er nog veel meer woorden.  

Tijd om te oefenen! 

 

Meervoudswoorden: 

De katten 

De bussen 

De broden 

De scharen 

De huizen 

De auto’s 

De fietsen 

De mannen 
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Opgave 1  

Kleur de lidwoorden. 

1. De meester deelt de rapporten uit.  

2. De mannen delen de ijsjes uit.  

3. Het lieveheersbeestje vliegt uit het bosje. 

4. In het theater is een voorstelling.  

5. Geeft de professor een lezing? 

6. Hij klimt regelmatig in de boom.  

 

Opgave 2 

Omcirkel het juiste lidwoord. 

1. Zonnebril   de   /   het 

2. Pakketje   de   /   het 

3. Zuurstof   de   /   het  

4. Truitje   de   /   het  

5. Geld    de   /   het 

6. Skelet   de   /   het 

 

Opgave 3 

Omcirkel de lidwoorden in het volgende verhaaltje. 

Er was eens een waterschildpad, Pascal. De                

waterschildpad woonde op een eiland, samen met zijn 

familie. Overdag verzamelden ze samen eten op het 

eiland, maar ook in het water. Maar wat de andere 

schildpadden niet wisten, is dat Pascal ergens bang 

voor was. Pascal had nooit verteld waar hij bang voor 

was, maar zijn angst werd elke dag erger. Op een dag 

liep Pascal op het strand samen met zijn familie, tot 

een van zijn zusjes met het idee kwam om te gaan 

zwemmen in de zee. Op het voorhoofd van Pascal 

sprongen kleine zweetdruppels. Pascal stond te trillen 

op zijn pootjes.  

“Wat is er, Pascal?’’, vroeg 

zijn broertje.  

‘’N-niks…’’, zei Pascal.  

Pascal werd zo zenuwachtig, 

dat hij verdween in het schild 

op zijn rug.  

‘’A-ha!’’, zei de moeder. ‘’Ben 

je bang voor de grote zee?’’  

“Ja…’’, zei Pascal. 

‘’Daar heb ik wel een oplossing voor!’’, zei de  

vaderschildpad.  

Hij haalde de zwembandjes tevoorschijn die hij zelf ook 

gebruikte toen hij watervrees had. Pascal was  

dolgelukkig, nu kon hij toch mee het water in, zonder 

bang te zijn.  

 

Opgave 4 

Verbeter de fouten. Er zijn 6 fouten.  

1. Het trui van dat meisje is van wol.  

2. Ik hoor het deur van het kastje open gaan.  

3. De bureau van mijn vader staat op de zoldertje.  

4. De hoed van mijn tante zit erg mooi.  

5. Het oortjes van de kat zijn een andere kleur dan 

het staartje.  

6. Ik vind de drankjes van de restaurant lekker.  
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Opgave 5 

Kleur de woorden waar het lidwoord ‘de’ bij hoort 

rood, kleur de woorden waar het lidwoord ‘het’ bij 

hoort groen.  

 

 Dobbelsteen  Dobbelsteentje 

 

 

 Dobbelstenen  Zwembadje 

 

 

 Zwembaden  Zwembad  

 

 

Opgave 6 

Vul de lidwoorden in. Kies uit: de, het, een. Soms kan je 

twee lidwoorden invullen.  

1. _____ vrouw van ______ burgemeester heeft -

______ mooie jurk aan.  

2. Op _____ gang hoor je _____ deur kraken.  

3. Petra gaf _____ konijntje elke 

dag ______ wortel.  

4. _____ varkens  aten van _____ 

gras.  

 

                    

 

 

 

Opgave 7  

Dit is een doe-opdracht. Ga in huis op zoek naar spullen 

waar je de, het of een bij kan zetten en maak er een 

lijstje van.  

Voorbeeld: de tandpasta_______ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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  Opgave 1  

Kleur de lidwoorden. 

1. De meester deelt de rapporten uit.  

2. De mannen delen de ijsjes uit.  

3. Het lieveheersbeestje vliegt uit het bosje. 

4. In het theater is een voorstelling.  

5. Geeft de professor een lezing? 

6. Hij klimt regelmatig in de boom.  

 

Opgave 2 

Omcirkel het juiste lidwoord. 

1. Zonnebril   de   /   het 

2. Pakketje   de   /   het 

3. Zuurstof   de   /   het  

4. Truitje   de   /   het  

5. Geld    de   /   het 

6. Skelet   de   /   het 

 

Opgave 3 

Omcirkel de lidwoorden in het volgende verhaaltje. 

Er was eens een waterschildpad, Pascal. De  

waterschildpad woonde op een eiland, samen met zijn 

familie. Overdag verzamelden ze samen eten op het 

eiland, maar ook in het water. Maar wat de andere 

schildpadden niet wisten, is dat Pascal ergens bang 

voor was. Pascal had nooit verteld waar hij bang voor 

was, maar zijn angst werd elke dag erger. Op een dag 

liep Pascal op het strand samen met zijn familie, tot 

een van zijn zusjes met het idee kwam om te gaan 

zwemmen in de zee. Op het voorhoofd van Pascal 

sprongen kleine zweetdruppels. Pascal stond te trillen 

op zijn pootjes.  

‘’ Wat is er, Pascal?’’, vroeg zijn broertje.  

‘’N-niks…’’, zei Pascal.  

Pascal werd zo zenuwachtig, dat hij verdween in het 

schild op zijn rug.  

‘’A-ha!’’, zei de moeder. ‘’Ben je bang voor de grote 

zee?’’  

“Ja…’’, zei Pascal. 

‘’Daar heb ik wel een oplossing voor!’’, zei de vader-

schildpad.  

Hij haalde de zwembandjes tevoorschijn die hij zelf ook 

gebruikte toen hij watervrees had. Pascal was  

dolgelukkig, nu kon hij toch mee het water in, zonder 

bang te zijn.  

 

Opgave 4 

Verbeter de fouten. Er zijn 6 fouten.  

 

1. Het trui van dat meisje is van wol.  

 

2. Ik hoor het deur van het kastje open gaan.  

 

3. De bureau van mijn vader staat op de zoldertje.  

 

4. De hoed van mijn tante zit erg mooi.  

 

5. Het oortjes van de kat zijn een andere kleur dan 

het staartje.  

 

6. Ik vind de drankjes van de restaurant lekker.  

De 

Het  

De 

de 

het  

het  



 

  BLZ 7 

Opgave 5 

 Kleur de woorden waar het lidwoord ‘de’ bij hoort 

rood, kleur de woorden waar het lidwoord ‘het’ bij 

hoort groen.  

 

 Dobbelsteen  Dobbelsteentje 

 

 

 Dobbelstenen  Zwembadje 

 

 

 Zwembaden  Zwembad  

 

 

Opgave 6 

Vul de lidwoorden in. Kies uit: de, het, een. Soms kan je 

twee lidwoorden invullen.  

1. De vrouw van de burgemeester heeft een mooie 

jurk aan.  

2. Op de gang hoor je de/een deur kraken.  

3. Petra gaf het konijntje elke dag 

een wortel.  

4.  De varkens  aten van het gras.  

 

                    

 

 

 

 

 

Opgave 7  

Dit is een doe-opdracht. Ga in huis op zoek naar spullen 

waar je de, het of een bij kan zetten en maak er een 

lijstje van.  

Voorbeeld: de tandpasta_______ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Er mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, 

opname, of op enige andere manier, zonder een 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of 

de uitgever. 
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