
Oefenen voor de Cito groep 6 /7 - Persoonsvorm 

Citotrainer Nederland 

 

Welk van de schuingedrukte woorden is niet de persoonsvorm? 
 
 
 
 
 
Opgave 1  Opgave 6 

A  Kunt u me dat nogmaals uitleggen?  A  Op dit blad noteer je de uitkomsten. 
B  Met het vliegtuig ben je er zo.  B  Over hoeveel dagen is het Pasen? 
C  De website wordt druk bezocht.  C  Kun je mij deze som uitleggen? 
D  Hoe laat vertrekken jullie?  D  Vanzelfsprekend zal iedereen 

zwijgen. 
 
 
 
 

Opgave 2  Opgave 7 

A  Ik denk dat ze het op moeten geven.  A  Je gaat volgens mij te laat naar bed. 
B  Zij was als kind al buitengewoon 

creatief. 
 B  Zoiets had ik echt nooit achter haar 

gezocht. 
C  Dit soort vissen heeft geen ogen.  C  Waarom denk je dat? 
D  Houd je niet van spinazie?  D  Van een kleuter kun je zoiets toch 

niet verwachten? 
 
 
 
 

Opgave 3  Opgave 8 

A  De eersten zullen de laatsten zijn.  A  Ben je nog bij haar geweest? 
B  Bij deze taak heb je geen liniaal nodig.  B  Het regent pijpenstelen. 
C  Deze vulkaan is een slapende 

vulkaan. 
 C  Het ongeluk gebeurde op een 

drukke spoorwegovergang. 
D  Bij de arrestatie werd grof geweld 

gebruikt. 
 D  Daar zul je het best moeilijk mee 

hebben. 
 
 
 
 

Opgave 4  Opgave 9 

A  Zou dat echt zo zijn?  A  Wie gaat dat betalen? 
B  Wat heeft hij je toen verteld?  B  Ik denk het wel. 
C  Je kunt maar beter de waarheid 

vertellen. 
 C  Dit plantje heeft zich in de loop der 

tijd aangepast aan de omgeving. 
D  Tijdens het proefwerk mag niemand 

naar het toilet. 
 D  Van één klacht trekt de gemeente 

zich heus niets aan. 
 
 
 
 

Opgave 5  Opgave 10 

A  Jij lijkt sprekend op je vader!  A  IJsberen hebben een dikke vacht. 
B  Heb je alles genoteerd?  B  Dat is slecht voor het milieu! 
C  In deze dagen is het vroeg donker.  C  Hoe denk je dat te gaan doen? 
D  Wat zal er vanavond op tv zijn?  D  Ik heb het je van tevoren nog 

gezegd. 
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Antwoorden 
 
 
 
 
 
Opgave 1  Opgave 6 

A  Kunt u me dat nogmaals uitleggen?  A  Op dit blad noteer je de uitkomsten. 
B  Met het vliegtuig ben je er zo.  B  Over hoeveel dagen is het Pasen? 
C  De website wordt druk bezocht.  C  Kun je mij deze som uitleggen? 
D  Hoe laat vertrekken jullie?  D  Vanzelfsprekend zal iedereen 

zwijgen. 
 
 
 
 

Opgave 2  Opgave 7 

A  Ik denk dat ze het op moeten geven.  A  Je gaat volgens mij te laat naar bed. 
B  Zij was als kind al buitengewoon 

creatief. 
 B  Zoiets had ik echt nooit achter haar 

gezocht. 
C  Dit soort vissen heeft geen ogen.  C  Waarom denk je dat? 
D  Houd je niet van spinazie?  D  Van een kleuter kun je zoiets toch 

niet verwachten? 
 
 
 
 

Opgave 3  Opgave 8 

A  De eersten zullen de laatsten zijn.  A  Ben je nog bij haar geweest? 
B  Bij deze taak heb je geen liniaal nodig.  B  Het regent pijpenstelen. 
C  Deze vulkaan is een slapende 

vulkaan. 
 C  Het ongeluk gebeurde op een 

drukke spoorwegovergang. 
D  Bij de arrestatie werd grof geweld 

gebruikt. 
 D  Daar zul je het best moeilijk mee 

hebben. 
 
 
 
 

Opgave 4  Opgave 9 

A  Zou dat echt zo zijn?  A  Wie gaat dat betalen? 
B  Wat heeft hij je toen verteld?  B  Ik denk het wel. 
C  Je kunt maar beter de waarheid 

vertellen. 
 C  Dit plantje heeft zich in de loop der 

tijd aangepast aan de omgeving. 
D  Tijdens het proefwerk mag niemand 

naar het toilet. 
 D  Van één klacht trekt de gemeente 

zich heus niets aan. 
 
 
 
 

Opgave 5  Opgave 10 

A  Jij lijkt sprekend op je vader!  A  IJsberen hebben een dikke vacht. 
B  Heb je alles genoteerd?  B  Dat is slecht voor het milieu! 
C  In deze dagen is het vroeg donker.  C  Hoe denk je dat te gaan doen? 
D  Wat zal er vanavond op tv zijn?  D  Ik heb het je van tevoren nog 

gezegd. 
 
 


