
 

Spelling – -s of ‘s 
Als je woorden in meervoud moet zetten komt er vaak een s aan het eind. Er zijn ook woorden die met  

’s geschreven moetn worden. Weet jij nog hoe dit gaat?  
 
 
 
 

 
 

1. Zet de volgende woorden in het meervoud. 

paraplu  .................. 

diploma .................. 

etui ................... 

ski  ................... 

plantage ................. 

familie ................... 

coupé ................... 

menu ................... 

bureau ................... 

radio ................... 

komma ................... 

tv  ................... 

televisie ................... 

cadeau ................... 

baby  ...................

 

2. In de zinnen hieronder staat woorden die nog in het meervoud moeten worden gezet. Waar moet 

je een s toevoegen en waar een ‘s? 

1. Door het slechte weer hadden veel (fietser)......................  

(paraplu) ................... mee. 

2. Omdat er veel (auto)..................... langs kwamen konden de  

(baby) ....................... niet slapen. 

3. Alle (familie)................... waren gevraagd om op school te komen. 

4. Tussen de middag gaan we (pizza)..................... maken. 

5. Alle (garage).................... zijn op zondag gesloten. 

6. Er staan in deze les wel punten maar geen (komma)..................... 

7. Ik kon kiezen tussen heel veel verschillende (menu)................... 

8. In alle (café).............. moeten ze vragen om (legitimatie).......................... 

9. Op de kringloop stonden heel veel (radio) ..................... en (tv) ............... 

10. Vanavond zijn er twee leuke (comedy) ...................... op tv. 

11. Voor dat er (cd) ................ waren moest je (floppy) ..................  

         gebruiken voor de computer. 

12. De (zebra) ..................., (panda).................. en (lama) ..................  

         zaten in de dierentuin bij elkaar op een eiland.  

 



 

Vak 
Uitleg pagina 2 en de rest 

 
 
 

 

 
 

 

1. Zet de volgende woorden in het meervoud. 

paraplu  paraplu’s 

diploma diploma’s 

etui etuis 

ski  ski’s 

plantage plantages 

familie families 

coupé coupés 

menu menu’s 

bureau bureaus 

radio radio’s 

komma komma’s 

tv  tv’s 

televisie televisies 

cadeau cadeaus 

baby  baby’s

 

2. In de zinnen hieronder staat woorden die nog in het meervoud moeten worden gezet. Waar moet 

je een s toevoegen en waar een ‘s? 

1. Door het slechte weer hadden veel (fietser) fietsers  

(paraplu) paraplu’s mee. 

2. Omdat er veel (auto) auto’s langs kwamen konden de  

(baby) baby’s niet slapen. 

3. Alle (familie) families waren gevraagd om op school te komen. 

4. Tussen de middag gaan we (pizza) pizza’s maken. 

5. Alle (garage) garages zijn op zondag gesloten. 

6. Er staan in deze les wel punten maar geen (komma) komma’s. 

7. Ik kon kiezen tussen heel veel verschillende (menu) menu’s. 

8. In alle (café) cafés moeten ze vragen om (legitimatie) legitimaties. 

9. Op de kringloop stonden heel veel (radio) radio’s en (tv) tv’s. 

10. Vanavond zijn er twee leuke (comedy) comedy’s op tv. 

11. Voor dat er (cd) cd’s waren moest je (floppy) floppy’s.  

         gebruiken voor de computer. 

12. De (zebra) zebra’s, (panda) panda’s en (lama) lama’s.  

         zaten in de dierentuin bij elkaar op een eiland.  

 


