
 
 
 

 

Kinderen oefenen met samengestelde werkwoorden. 

Ze zoeken de losgeknipte woorden bij elkaar en vullen 

de woorden in de zin in. 

 

Voorbereiding 

Print werkbladen A en B uit. Knip alle 

werkwoorden van werkblad B uit en verdeel ze in 

twee bakjes. Let wel op dat je de woorden uit het 

linker rijtje in één bakje doet en alle woorden uit 

het rechter rijtje in het tweede bakje. Het derde 

bakje zet je straks bij jouw werkblad neer. 

 

Wat zijn ook alweer samengestelde werkwoorden? 

Een samengesteld werkwoord is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden 

voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een 

bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, 

uitstappen.  In deze opdracht gaat het om scheidbare samengestelde werkwoorden: het 

werkwoord is in een zin gesplitst in twee delen. 

 

Aan de slag 

Zet de twee bakjes op een afstand van elkaar neer, je moet namelijk even lekker rennen 

bij deze opdracht. Leg werkblad A op een handige plek zodat je de woorden kan 

invullen, dat is jouw startpunt. Dan is het tijd om te beginnen! Ren vanaf het startpunt 

naar het eerste bakje en pak een woord, bijvoorbeeld ‘komt’. Ren dan naar het tweede 

bakje en zoek het juiste woord erbij, bijvoorbeeld (‘binnen’). Met deze twee woorden kan 

je een samengesteld werkwoord maken. Ren dan terug naar jouw werkblad en zoek de 

zin waar jouw werkwoorden in passen. Bijvoorbeeld ‘Lisa … met haar vieze schoenen ….’ 

Vul de woorden in de zin in en leg de gebruikte werkwoorden in het derde bakje. Ren nu 

weer naar het eerste bakje en pak een nieuw woord. Zo ga je door tot je alle 15 

samengestelde werkwoorden hebt gevonden en ingevuld in de zin. 

 

Als je alle zinnen hebt ingevuld, schrijf je op de achterkant van jouw werkblad de echte 

samengestelde woorden. Als je bijvoorbeeld de zin hebt gemaakt: ‘Lisa komt met haar 

vieze schoenen binnen’, dan schrijf je op: ‘binnenkomen’. 

 

 
 

  

Samengestelde werkwoorden – groep 6 

 
Wat heb je nodig? 

 Drie bakjes 

 Klembord of iets stevigs om 
op te schrijven 

 Pen  

 Werkblad A: woorden 
invullen 

 Werkblad B: losgeknipte 
woorden 

 Antwoordenblad (digitaal) 

 
 
 
 
   

 
 



Werkblad A: vul de woorden op de goede plek in. Wat is het samengestelde 

werkwoord? Vul dat op de volgende bladzijde in. 

1. ……………. Joep en Annemiek dat zomaar ....................... ? 

2. Mijn klasgenoten ……………….. heel vaak bij mij …………… . 

3. Juf en de directeur ………………….. ons …………………………. . 

4. ……………………… ze dat wel eens …………………………………..? 

5. ……………………… je …………………… voor de gladde straten? 

6. De agenten ……………………………… snel …………………………. . 

7. Kevin …………………………….. het eten vast …………………….. . 

8. Jayden ……………………………. zich ………………………………….. . 

9. ………………… jij ……………………….. dat ik heb gebeld? 

10. ……………………. je kamer nou eens ………………………..! 

11. ………….….. je jouw spreekbeurt wel goed …………….? 

12. Door de aardbeving ………………… het gebouw …….. . 

13. Ze ………………………. elkaar verliefd ………………………. . 

14. …………………………… je jas maar …………………………….. . 

15. Jasmine …………………….. het cadeau snel ……………… 
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Werkblad B: losgeknipte werkwoorden 

gooien weg 

kijken af 

kijken aan 

spreken toe 

maken schoon 

pas op 

grijpen in 

maakt klaar 

trekt terug 

geef door 

ruim op 

bereid voor 

stortte in 

doe dicht 

pakte uit 



Antwoorden 

                                                                                                                                                  

1. Gooien Joep en Annemiek dat zomaar weg? (weggooien) 

2. Mijn klasgenoten kijken heel vaak bij mij af. (afkijken) 

3. Juf en de directeur spreken ons toe. (toespreken) 

4. Maken ze dat wel eens schoon? (schoonmaken) 

5. Pas je op voor de gladde straten? (oppassen) 

6. De agenten grijpen snel in. (ingrijpen) 

7. Kevin maakt het eten vast klaar. (klaarmaken) 

8. Jayden trekt zich terug. (terugtrekken) 

9. Geef jij door dat ik heb gebeld? (doorgeven) 

10. Ruim je kamer nou eens op! (opruimen) 

11. Bereid je jouw spreekbeurt wel goed voor? (voorbereiden) 

12. Door de aardbeving stortte het gebouw in. (instorten) 

13. Ze kijken elkaar verliefd aan. (aankijken) 

14. Doe je jas maar dicht. (dichtdoen) 

15. Jasmine pakte het cadeau snel uit. (uitpakken) 

 


