
 

 

 

Antwoorden Meervoud  

Werkblad 1 (woorden die eindigen op -ie) 

 

1. Ik heb last van mijn knieën. 

2. De huisarts heeft mij gevraagd of ik geen allergieën heb. 

3. Er zitten heel veel bacteriën op de deurklink van de wc. 

4. Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren kunnen erg gezond zijn. 

5. We moeten beginnen om met industrieën te werken. 

6. Onze huid heeft kleine poriën. 

7. De Griekse geschiedenis wordt in boek 4 van de Historiën van Herodotus 

beschreven.  

8. Mijn buurman moet nog twee injecties krijgen tegen het Corona-virus. 

9. Zou je 2 kopieën van dit document kunnen maken? 

10. Deze man heeft veel fobieën. 

11. Er komen wereldwijd steeds meer infecties voor. 

12. Onze school heeft twee locaties. 

13. Deze verpleegkundige maakt minimaal 15 echografieën per dag. 

15. Er wonen veel grote families in onze wijk. 

 

 

 

 



 

 

 

Antwoorden Meervoud  

Werkblad 2 (woorden die eindigen op -ik) 

  

1.  Alle blikken zijn op Saskia gericht. 

2.  Ik heb deze maand al twee Coronaprikken gekregen en ben nu volledig 

gevaccineerd. 

3. Je moet nog een paar klikken maken om onze website te openen. 

4. Ik vind perziken erg lekker. 

5. Die slaperiken liggen op zondag tot 12.00 op bed. 

6. Er zijn best veel slimmeriken in onze taalgroep. 

7. Wij hebben allemaal pokkenprikken gekregen. 

8. Alle mannen droegen strikken. 

9. Wat hebben die dommeriken gedaan? 

10. Alle luiken op het schip moesten geverfd worden. 

11. In deze winkel verkopen ze verschillende soorten pruiken. 

12. Ik heb nog twee soepblikken in mijn kast. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antwoorden Meervoud  

Werkblad 3 (woorden die eindigen op -es) 

 

1. Vorige week hadden we twee online lessen. 

2. Ik mijn keukenkast liggen 5 nieuwe messen. 

3. Wij gaan morgen met zijn zessen naar de bioscoop. 

4. Kinderen hebben te weinig zwemlessen gehad vanwege Corona. 

5. De trainer behaalde vele successen. 

6. Wij hebben veel bessen nodig om jam te maken. 

7. Er staan veel lege flessen in de gang. 

8. Op onze school hebben we 5 ervaren leraressen. 

9. De kleine dreumesen zaten in de zandbak te spelen. 

10. De ober heeft op tafel twee vismessen gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antwoorden Meervoud  

Werkblad 4 (woorden die eindigen op -et) 

 

1. Ik heb gisteren twee museumtickets gekocht. 

2. Er staan meerdere raketten klaar voor de lancering. 

3. De schilder had verschillende paletten in zijn atelier. 

4. De meeste huizen hebben tegenwoordige twee toiletten. 

5. De vissers leegden hun netten in de avond. 

6. Bij dit restaurant kan je verschillende buffetten bestellen. 

7. In de apotheek stond een doos vol met pipetten. 

8. Ik heb 2 kroketten besteld. 

9. De jongens hebben petten op. 

10. Bij de Efteling zijn er veel loketten om kaartjes te kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antwoorden Meervoud  

Werkblad 5 (woorden die eindigen op -heid) 

 

1. Vanwege omstandigheden zijn we gesloten. 

2. Ik heb veel mogelijkheden om Nederlands te leren. 

3. De politie heeft grote hoeveelheden geld gevonden. 

4. De overheid moet ook opkomen voor minderheden. 

5. Op school is het verboden voor kinderen om zoetigheden mee te nemen. 

6. Bij de première van deze film waren veel bekendheden aanwezig. 

7. In Duitsland zijn er verschillende snelheden op de snelweg toegestaan. 

8. De student heeft heel veel goede vaardigheden. 

9. Vanwege nalatigheden werd het medicijn niet goedgekeurd. 

10. Ik heb veel moeilijkheden met het leren van woorden. 

 

 

 

 

 

 


