
T7 Rem 48: meervouden aanduiden

Enkelvoud of meervoud

De meeste zelfstandige naamwoorden kun je in het enkelvoud of het meervoud zetten.
• enkelvoud = één
• meervoud = meer dan één

Het meervoud vorm je door een stukje bij het enkelvoud te voegen.
Voorbeelden:

+en +s +eren

de stoel – de stoelen
het paard – de paarden

de sleutel – de sleutels
de lepel – de lepels

het kind – de kinderen
het lied – de liederen

Er zijn meervouden waarbij de eindletter verandert.
Voorbeelden:

Meervouden herkennen

	■ Lees de woorden.
	■ Kleur de meervouden.

f wordt v s wordt z

de druif – de druiven
de wolf – de wolven

de laars – de laarzen
de huis – de huizen
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Geweldige films

■ Lees de zinnen.
■ Kleur in de zinnen de meervoudsvormen.

1 De nieuwste films zijn geweldig mooi.
2 Heel bekende acteurs spelen een mooie rol.
3 Meerdere mensen praten nog na over de uitzending.
4 De boeken van die auteur zijn altijd een schot in de roos.
5 In verschillende landen is deze film in de zalen te vinden.

Recensie in de krant

■ Lees de recensie.
■ Duid in de recensie de meervoudsvormen aan.

KUNSTMARKT IN DE LETTERBOOM
In basisschool De Letterboom vond vorige week een 
kunstmarkt plaats. De leerlingen uit alle klassen
stelden er hun kunstwerken voor.

De directeur van de school vertelde over het 
kunstproject: ‘In onze school hebben wij een aantal 
leerlingen van wie een van de ouders of grootouders
aan kunst doet. Dat kan gaan van schilderkunst tot het 
knutselen met wegwerpgoederen. We schreven die 
mensen een brief en vroegen of ze onze leerlingen
wegwijs wilden maken in de kunst.’

‘Het resultaat is een mooie kunstmarkt. Er worden 
mooie portretten tentoongesteld. Sommige schilders

bieden zelf aan om ter plaatse een portret te maken. 
De kunstenaars uit de zesde klas hebben zelfs een 
huisje gebouwd met lege fl essen. Onze kleuters kijken 
al uit naar het nieuwe bouwwerk op hun speelplaats.’

Ik kon met mijn eigen ogen de mooie werken
bewonderen. Het zou me niet verbazen, mochten we in 
de toekomst nog horen van een aantal van deze jonge 
artiesten.

Jan Peeters
De regionale gazet
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