
Adjectief  Hoe-woord     -  Hoe is iets? 
 
Groot of grote, klein of kleine, mooi of mooie ..... - Met of zonder –e. 
 
De man is groot.   De grote man. 
De stoel is groot.   De grote stoel. 
De kast is groot.   De grote kast. 
Het huis is groot.   Het grote huis. 
Het raam is groot.   Het grote raam. 
Het kind is groot.   Het grote kind. 
 
Geen –e    Wel een -e 
Het woord staat   Het woord staat 
voor/na  is.    voor/na een naamwoord. 
 

Voor een naamwoord krijgt het adjectief een –e. De grote man. De grote stoel. 
        Het grote huis. Het grote kind 
 
Maar let op! 
De grote man.  Een grote man. maar:  Het grote huis. Een groot huis. 
De grote stoel.  Een grote stoel.   Het grote raam. Een groot raam. 
De grote kast.  Een grote kast.   Het grote kind. Een groot kind. 
 
Voor een naamwoord krijgt het adjectief gewoon een –e. 
Maar:  geen –e  
 • voor een het-woord (het huis, het raam, het potlood, het kind) 
 • na een. 
 
Let op: bij een het-woord. 
Na een krijgen adjectieven als groot, klein, mooi, ziek géén –e. 
 
 
Leer bij het-woorden altijd. 
 

 Het huis  een groot huis 
 Het raam  een schoon raam 
 Het potlood  een klein potlood 
 Het oog  een blauw oog 
 Het kind  een lief kind 
 Het meisje  een aardig meisje 
 

Groot, schoon, klein, blauw, lief, aardig hebben geen –e bij het-woorden na een! 
 
Let op: 
In het meervoud komt bij de-woorden en bij het-woorden altijd een –e 
 
Enkelvoud      Meervoud 
 
Het huis  een groot huis   de grote huizen  grote huizen   
Het raam  een schoon raam  de schone ramen  schone ramen   
Het potlood  een klein potlood  de kleine potloden kleine potloden 
Het oog  een blauw oog   de blauwe ogen blauwe ogen 
 
De stoel  een grote stoel   de grote stoelen grote stoelen 
De kast  een oude kast   de oude kasten  oude kasten 
De hond  een jonge hond  de jonge honden jonge honden 
 


