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Les 30 De woorden van een zin hebben namen. 
  zinsdelen en woordsoorten 
 
Je weet dit al:  
Woorden bestaan uit 1 of meer woorddelen. 
Een woord, of een woorddeel, bestaat uit letters.  
Die letters hebben een naam, hun alfabetnaam.  
Daardoor kan je over de letters in een woord(deel) praten.  
Je kan de letters in een woord spellen. 
 
Zou een zin, net als een woord, ook uit delen bestaan? 
Ja hoor, en dat zit zo. 
Je ziet sowieso de woorden van de zin.  
Maar de delen van een zin zijn woorden die samen zeg maar een 
gezin/een familie vormen. Die woorden horen bij elkaar, ze zijn 
samen een zinsdeel. 
Een zinsdeel kan bestaan uit 1 woord of meerdere woorden. 
 
Hebben die verschillende zinsdelen ook een naam? 
Ja zeker!   
Je kan zo'n zinsdeelnaam vergelijken met jouw familienaam. 
 
Een voorbeeld: 
  
Die duif /deed/ dat poepje /op de Toyota van juf Awa. 
 
Die schuine strepen geven de zinsdelen aan. 
Hoeveel zinsdelen zie je? 
Goed gezien; 4 zinsdelen. Hun namen vertellen we je nog.                                
Welk zinsdeel heeft de meeste woorden? 
Welk zinsdeel heeft de minste woorden? 
 
Voor de nieuwsgierigen: 
Wil je weten hoe je de zinsdelen van een zin kan vinden: kijk bij 
de hulpmiddelen van deze les.    hulpmiddel: Zo vind je de zinsdelen. 
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Ieder woord van een zinsdeel, dus ieder woord van een zin, 
heeft ook een naam.  
 
Ieder woord in een zin is van een bepaalde soort. Ieder woord 
is van een bepaalde woordsoort. 
 
De namen van die verschillende  woordsoorten kan je vergelijken 
met de voornamen van iedereen binnen één familie/gezin.  
 
Woordsoorten hebben het woordje 'woord' in hun naam, 
bijvoorbeeld: het 'hele werkwoord', het lidwoord, het 
zelfstandige naamwoord en nog heel wat andere, genaamd  
'huppeldepupwoord'.  
Bovendien is 'het voorzetsel' een woordsoort.       
 
Het zinsdeel 'de persoonsvorm' en de woordsoort 'het hele 
werkwoord' zijn belangrijk om de juiste  d,  t,  of  dt  te kiezen. 
 
Kunnen praten over zinsdelen en woordsoorten maakt het leren 
van een andere taal ook gemakkelijker.  
Want dan kan je gemakkelijker de talen vergelijken. 
 
Voor de heel nieuwsgierigen:  
Ben je benieuwd welke woorden een voorzetsel kunnen zijn?  
Kijk dan bij de hulpmiddelen van deze les.     hulpmiddel: de voorzetsels  
 


