
Lidwoorden – les 1 

 

 
De, het en een noemen we lidwoorden. 

man, markt, vrouw, brief … noemen we naamwoorden. 

 
De man loopt op de markt. 

 

De vrouw schrijft een brief. 

 

Het kind heeft een ijsje. 

 

Het boek ligt op de tafel.  

 

Bij de of het: Je weet precies wat het is: de klas, het boek. 

Bij een: je weet niet precies wie of wat het is: een nieuwe cursist. 

 

de docent  -  een docent 

de tafel  -  een tafel 

het meisje  -  een meisje 

het boek  -   een boek 

 

Wij zitten in de klas. 

De docent heet Johan. 

Wij gebruiken een boek. 

Het boek is goed. 

De docent geeft een boek aan een nieuwe cursist. 

De cursist pakt het boek. 

Hij zegt: “Dank u wel.” 

 

Het lidwoord voor het meervoud is altijd de. 

 

de man  -  de mannen 

het kind  -  de kinderen 

de tafel  -  de tafels 

het boek  -  de boeken 

 



Je moet bij elk naamwoord het goede lidwoord leren! 

De meeste naamwoorden hebben het lidwoord de: 

 

de man  de tafel  de klok 

de vrouw  de kast  de markt 

de docent  de straat  de appel 

de stoel  de krant  de hand 

 

Veel gebruikte het-woorden zijn: 

 

het adres  het papier  het kind  het bord 

het huis  het potlood  het land  het krijtje 

het raam  het verhaal  het hoofd  het kopje 

het boek  het woord  het werk  het brood 

 

Oefening 1 

 

Wat is het lidwoord: de of het? 

 

1. … school     6. … stoel 

2. … docent     7. … papier 

3. … bord     8. … potlood 

4. … krijtje     9. … boek 

5. … tafel      10. … oefening 

 

11. … huis     16. … kind 

12. … straat     17. … man 

13. … markt     18. … vrouw 

14. … boom     19. … brood 

15. … raam     20. … adres 

 

 

 

 

 



Oefening 2 

 

Probeer de lidwoorden in te vullen. 

Kies tussen de, het of een. 

 

1. Wij zijn op school. 

2. … docent staat voor de klas. 

3. Wij zitten op … stoel. 

4. … docent zegt … woord. 

5. Wij schrijven … woord op. 

 

6. Heb je … nieuwe docent al gezien? 

7. Het is … aardige man. 

8. Hij heeft … blauwe auto. 

9. Hij heeft ook … baard. 

 

10. Mijn vader is niet thuis. 

11. Hij is naar … stad. 

12. Hij koopt … nieuwe radio. 

13. … radio is niet duur. 

14. Vader zet … radio op … tafel. 

 

Oefening 3 

 

Wat is het lidwoord, de of het? 

 

1. … brood ligt op … bord. 

2. … kopje staat op … tafel. 

3. … vissen zwemmen in … zee. 

4. … jongen gooit … boek uit … raam. 

5. … kinderen spelen uiten. 

6. … meisje lacht. 

7. … boom staat bij … huis. 

8. … boek staan op de plank. 

9. … cursisten zijn moe. 

10. … potlood ligt op … papier. 


