
Oefenblad meervoud op en, s en `s 
 

Opdracht 1: Zet de woorden in de goede rij 

de boeken, de kopjes, de oma`s, de computers, de verkopers, de keukens, de 

zegels, de tanden, de wangen, de accu`s, de komkommers, de controles, de 

lama`s, de stoelen, de aardappels, de slaapkamers, de ski`s, de borden, de 

titels, de mensen 

 

Meervoud op en  meervoud op s  meervoud op `s 

…………   …………   ………… 

…………   …………   ………… 

…………   …………   ………… 

…………   …………   ………… 

…………   …………   ………… 

 

Opdracht 2: Wat is het enkelvoud? Denk om het lidwoord. 

1. de zussen   de zus  6. de postzegels  ………. 

2. de meisjes  ……….  7. de boeken  ………. 

3. de lepels   ……….  8. de borden  ………. 

4. de nagels   ……….  9. de auto`s   ………. 

5. de regels   ……….  10. de kopjes  ………. 

 

Opdracht 3: Wat is het meervoud? Denk om het lidwoord. 

1. het plaatje   de plaatjes 6. het ijsje    ………. 

2. de winkel  ……….  7. het meubel  ……….  

3. de vinger   ……….  8. de badkamer  ………. 

4. het neefje  ……….  9. de huisarts  ………. 

5. de appel  ……….  10. de slager  ……….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De antwoorden meervoud op en, s en `s 
 

Opdracht 1: Zet de woorden in de goede rij 

de boeken, de kopjes, de oma`s, de computers, de verkopers, de keukens, de 

zegels, de tanden, de wangen, de accu`s, de komkommers, de controles, de 

lama`s, de stoelen, de aardappels, de slaapkamers, de ski`s, de borden, de 

titels, de mensen 

 

Meervoud op en  meervoud op s  meervoud op `s 

de boeken   de kopjes   de oma`s 

de tanden   de computers  de accu`s 

de wangen   de verkopers  de lama`s 

de stoelen   de keukens   de ski`s 

de borden   de zegels 

de mensen   de komkommers 

    de controles 

    de aardappels 

    de slaapkamers 

    de titels 

 

Opdracht 2: Wat is het enkelvoud? Denk om het lidwoord. 

1. de zussen   de zus  6. de postzegels  de postzegel 

2. de meisjes het meisje  7. de boeken  het boek 

3. de lepels  de lepel  8. de borden  het bord 

1. de nagels  de nagel  9. de auto`s   de auto 

2. de regels  de regel  10. de kopjes  het kopje 

 

Opdracht 3: Wat is het meervoud? Denk om het lidwoord. 

1. het plaatje  de plaatjes  6. het ijsje   de ijsjes 

2. de winkel de winkels  7. het meubel de meubels 

3. de vinger de vingers  8. de badkamer de badkamers 

4. het neefje de neefjes  9. de huisarts de huisartsen 

5. de appel de appels  10 . de slager de slagers 

 


