
Dinsdag 5 mei: Zinsontleding 

In de klas leerden we ook al kort zinnen ontleden. Hier gaan we nu verder op 

oefenen. Dit doen we door 4 stappen te volgen. Lees de voorbeelden 

aandachtig. 

• Stap 1: Splits de zin in zinsdelen. Gebruik hiervoor schuine strepen. Zet ook 

het leesteken tussen 2 schuine strepen. 

• Stap 2: Duid de persoonsvorm aan door hier ‘pv’ onder te noteren. Je vindt 

de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen. De persoonsvorm komt 

dan vooraan te staan. 

• Stap 3: Duid het onderwerp aan door hier ‘ond’ onder te noteren. Je vindt 

het onderwerp door volgende vraag te stellen: Wie of wat doet iets? 

• Stap 4: Onderlijn het gezegde. Het gezegde zegt iets over het onderwerp. De 

persoonsvorm hoort dus ook bij het gezegde. 

We doen dat even samen! We ontleden volgende zin: De juffen zijn lief.  

Stap 1: Splits de zin in zinsdelen. Gebruik hiervoor schuine strepen. Zet ook 

het leesteken tussen 2 schuine strepen. 

De juffen / zijn / lief /./  

 

Stap 2: Duid de persoonsvorm aan door hier ‘pv’ onder te noteren. Je vindt de 

persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen. De persoonsvorm komt dan 

vooraan te staan. 

Ja-neevraag: Zijn de juffen lief? → zijn = de persoonsvorm 

 

De juffen / zijn / lief /./   

 

Stap 3: Duid het onderwerp aan door hier ‘ond’ onder te noteren. Je vindt het 

onderwerp door volgende vraag te stellen: Wie of wat doet iets? 

Wie of wat zijn lief? → De juffen = het onderwerp 

 

De juffen / zijn / lief /./ 

 

Stap 4: Onderlijn het gezegde. Het gezegde zegt iets over het onderwerp. De 

persoonsvorm hoort dus ook bij het gezegde. 

De juffen / zijn / lief /./ 

pv 

pv ond 

ond pv 



Nog een voorbeeldje: Juf Hanne eet vandaag pizza. 

Stap 1: Splits de zin in zinsdelen. Gebruik hiervoor schuine strepen. Zet ook 

het leesteken tussen 2 schuine strepen. 

 

Juf Hanne / eet / vandaag / pizza /./  

 

Stap 2: Duid de persoonsvorm aan door hier ‘pv’ onder te noteren. Je vindt de 

persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen. De persoonsvorm komt dan 

vooraan te staan. 

Ja-neevraag: Eet juf Hanne vandaag pizza? → eet = de persoonsvorm 

 

Juf Hanne / eet / vandaag / pizza /./ 

 

Stap 3: Duid het onderwerp aan door hier ‘ond’ onder te noteren. Je vindt het 

onderwerp door volgende vraag te stellen: Wie of wat doet iets? 

Wie of wat eet vandaag pizza? → juf Hanne = het onderwerp 

 

Juf Hanne / eet / vandaag / pizza /./ 

 

Stap 4: Onderlijn het gezegde. Het gezegde zegt iets over het onderwerp. De 

persoonsvorm hoort dus ook bij het gezegde. 

Juf Hanne / eet / vandaag / pizza /./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pv 

pv ond 

ond pv 



En nu jij! Volg de stapjes om tot de juiste oplossing te komen. We ontleden 

volgende zin: De kinderen spelen op de speelplaats. 

Stap 1: Splits de zin in zinsdelen. 

 

De kinderen / spelen / op de speelplaats /./ 

 

Stap 2: Duid de persoonsvorm aan door hier ‘pv’ onder te noteren. Je vindt de 

persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen. De persoonsvorm komt dan 

vooraan te staan. 

Ja-neevraag: Spelen de kinderen op de speelplaats?  

 

→ spelen = de persoonsvorm 

 

De kinderen / spelen / op de speelplaats /./ 

 

 

Stap 3: Duid het onderwerp aan door hier ‘ond’ onder te noteren. Je vindt het 

onderwerp door volgende vraag te stellen: Wie of wat doet iets? 

Wie of wat spelen op de speelplaats?  

 

→ de kinderen = het onderwerp 

 

De kinderen / spelen / op de speelplaats /./ 

 

 

Stap 4: Onderlijn het gezegde. Het gezegde zegt iets over het onderwerp. De 

persoonsvorm hoort dus ook bij het gezegde. 

 

De kinderen / spelen / op de speelplaats /./ 
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pv 
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