
Oefening adjectieven    -   met –e of zonder – e 
 
Let op: Heeft het woord de of het?  
 Is het naamwoord een de-woord of een het-woord? 
 
 

 
Adjectief 

Schrijf het adjectief 
met –e of zonder -e 

 
        De of het? 

 
 

1.  groot Een ..................... tafel. ....................... tafel  
2.  klein Een ..................... stoel. ..................... stoel  
3.  zwart Een ..................... pen ..................... pen  
4.  vies Een ..................... raam ..................... raam  
5.  dicht Een ..................... deur. ..................... deur  
6.  mooi Een ..................... bloem. ..................... bloem  
7.  wit Een ..................... bord. ..................... bord  
8.  dik Een ..................... boek ..................... boek  
9.  lang Een ..................... kast. ..................... kast  
10. nieuw Een ..................... map. ..................... map  
11. kort Een ..................... les. ..................... les  
12. vol Een ..................... klas. ..................... klas  
13. leeg Een ..................... lokaal. ..................... lokaal  
14. zwaar Een ..................... tas ..................... tas  
15. groen Een ..................... jas ..................... jas  
16. oud Een ..................... fiets ..................... fiets  
17. aardig Een ..................... vrouw ..................... vrouw  
18. klein Een ..................... meisje ..................... meisje  
    
1.  breed Een ..................... weg. ....................... weg  
2.  ziek Een ..................... kind. ..................... kind  
3.  zwart Een ..................... potlood ..................... potlood  
4.  blauw Een ..................... oog ..................... oog  
5.  open Een ..................... mond. ..................... mond  
6.  druk Een ..................... dag. ..................... dag  
7.  koud Een ..................... jaar. ..................... jaar  
8.  oud Een ..................... stad ..................... stad  
9.  pijnlijk Een ..................... oor. ..................... oor  
10. nieuw Een ..................... schoen. ..................... schoen  
11. mooi Een ..................... tuin. ..................... tuin  
12. vol Een ..................... beker. ..................... beker  
13. kapot Een ..................... kopje. ..................... kopje  
14. klein Een ..................... vork ..................... vork  
15. bruin Een ..................... gezicht ..................... gezicht  
16. rond Een ..................... hoofd ..................... hoofd  
 



Oefening adjectieven    -   met –e of zonder – e 
 

Zoek zelf een naamwoord (stoel, tafel, adres, kind, poes, bloem). 
 

Let op: Krijgt het adjectief (groot, klein, zwart) een –e og geen –e? 
 Is het naamwoord een de-woord of een het-woord? 
 

 
Adjectief 

Schrijf het adjectief 
met –e of zonder -e 

 
        De of het? 

 
 

1.  groot Een .................................... huis. ....................... huis  
2.  klein Een    
3.  zwart Een    
4.  vies Een    
5.  dicht Een    
6.  mooi Een    
7.  wit Een    
8.  dik Een    
9.  lang Een    
10. nieuw Een    
11. kort Een    
12. vol Een    
13. leeg Een    
14. zwaar Een    
15. groen Een    
16. oud Een    
17. aardig Een    
 Een    
1.  breed    
2.  ziek Een    
3.  zwart Een    
4.  blauw Een    
5.  open Een    
6.  druk Een    
7.  koud Een    
8.  oud Een    
9.  pijnlijk Een    
10. nieuw Een    
11. mooi Een    
12. vol Een    
13. kapot Een    
14. klein Een    
15. bruin Een    
16. rond Een    
 



Oefening adjectieven    -   met –e of zonder – e 
 

Zoek nu zelf het-woorden (stoel, tafel, adres, kind, poes, bloem). 
 

Let op: Krijgt het adjectief (groot, klein, zwart) een –e og geen –e? 
 Is het naamwoord een de-woord of een het-woord? 
 

 
Een naamwoord 

Schrijf een adjectief met –e of  
zonder –e voor het naamwoord 

 
        De of het? 

 
 

1. huis Een .................................. huis. ....................... huis  
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 Een    
 


