
Ik heb een streep gezet onder de persoonsvorm (met de 

tijdproef/getalproef/vraagproef kun je die vinden) Maak dan met 

dezelfde woorden een nieuwe zin. Het beginstukje staat er al... 

1.Gisteren loeide het inbraakalarm. 

Het inbraakalarm loeide gisteren 

2.De politie reed naar de school. 

Naar de school reed de politie. 

3.Een jongen moest mee naar het bureau. 

Mee naar het bureau moest de jongen. 

4.Daar moest hij zijn zakken leeghalen. 

Hij moest daar zijn zakken leeghalen. 

5.Ze vonden niks. 

Niks vonden ze. 

6.De jongen was geen dief. 

Geen dief was de jongen. 

 

Maak met dezelfde woorden een nieuwe zin. Begin steeds met het 

onderwerp. Zet een schuine streep tussen de zinsdelen. 

1.Bij de school zag mevrouw L. een verdachte figuur. 

Mevrouw L / zag / bij de school / een verdachte figuur. 

2.Verdacht sloop de man door de bosjes. 

De man / sloop / verdacht / door de bosjes. 

3.Vol afkeer dacht mevrouw L. aan inbrekers. 

Mevrouw L. / dacht / vol afkeer / aan inbrekers. 

4.Dus belde ze de politie. 



Ze /  belde / dus / de politie. 

5.Na 10 minuten kwamen twee agenten. 

Twee agenten / kwamen / na 10 minuten. 

6.Toen was de man al verdwenen. 

De man / was / toen / al verdwenen. 

Maak met dezelfde woorden een nieuwe zin. Zet een schuine streep 

tussen de zinsdelen. 

1.Een meisje wilde een groot verjaardagsfeest. 

Een groot verjaardagscadeau / wilde / het meisje. 

2.Ze stuurde de uitnodiging voor haar feest via de computer. 

De uitnodiging voor haar feest / stuurde / ze / via de computer. 

Via de computer / stuurde / ze / de uitnodiging voor haar feest. 

3.Tot haar schrik ging de uitnodiging heel het land rond. 

De uitnodiging / ging / tot haar schrik / heel het land rond. 

4.Na een week meldden zich 12.000 mensen als gast. 

12.000 mensen / meldden zich / na een week / als gast. 

5.Het meisje schreef nog dat haar feest niet doorging. 

Dat haar feest niet doorging / schreef / het meisje / nog. 

6. Voor alle zekerheid wachtte de politie die avond bij haar huis. 

De politie/ wachtte / voor alle zekerheid / die avond / bij haar huis. 


