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MAAR …
jij/je na pv: STAM

2e persoon
enkelvoud
jij
STAM + t

3e persoon
enkelvoud
hij / zij / het / …
STAM + t

1e/2e/3e persoon
meervoud
wij / jullie / zij / …
STAM + en

ik werk

ik speel

jij speelt
speel jij
jij werkt
werk jij

zij werkt

hij speelt
jullie werken

wij spelen

Verleden tijd (v.t.)

STAM + de(n)
STAM + te(n)

zij werkten

ik speelde

Let op! Hoor je d/t achteraan?
Luister naar de wij-vorm.

Schrijf wat je hoort.

Geen
Klankverandering
klankverandering

Twijfel je? Denk aan het werkwoord spelen of werken. Daar hoor je wat je moet schrijven.

1e persoon
enkelvoud
ik
STAM

Tegenwoordige tijd (t.t.)

Zoek het onderwerp en de pv.

ja

Is het een pv?

d
t

spellingweter 34

Bv. gespeeld, geplaatst

trilt
trilt niet

Hoor je d/t achteraan?
Verleng.
OF
Luister naar de laatste
klank voor de -en van
de infinitief.

Bv. de vergrote foto,
de verbrande
vinger, gelopen,
de uitgeputte
jongen …

Schrijf wat je hoort.
Vergeet de
spellingweters niet!

nee

1

Onderstreep de werkwoorden in de zinnen. Schrijf de overeenstemmende nummers in de juiste kolom.
1

Die auto stond daar al de hele week.

2

Na een wilde achtervolging arresteerde de politie de vier verdachten.

3

SK Onbesuisd versloeg KV Doelgericht.

4-5-6

Ze winkelden te lang. Daardoor hadden ze de bus gemist.

7

Lize wachtte op een mailtje van haar leidster.

8-9

Keano zat naar de tenniswedstrijd te kijken.

10

Mama maakte het alleen maar erger.

11

Op het einde toverde hij nog een konijn uit zijn hoed.

12

Ze knipten de doeken in lange stroken.

13

Hij aanvaardde het aanbod niet.
Is het een pv?
ja

nee

Zoek het onderwerp en de pv.

Verleden tijd (v.t.)
Geen klankverandering

Klankverandering

STAM + de(n)
Schrijf wat je hoort.
STAM + te(n)

L5 - Thema 3 - H11

Schrijf wat je hoort.

2

Markeer het onderwerp in het geel en onderstreep de persoonsvorm. Als de persoonsvorm
in de verleden tijd staat, zet je een kruisje.
v.t.
1 Hij betaalde met zijn bankkaart.
2 Betaalt iedereen evenveel?
3 Vroeger antwoordden ze nooit op een mail.
4 Nu antwoorden ze heel vlug.
5 Bij mijn vriend lopen de kippen soms binnen.
6 De poetsvrouw liep daarnet nog in de gang.
7 De zus van Kasper sneed de pizza in acht stukken.
8 De vrouw snijdt het vel van de vis.
9 Mijn vader fietst elk weekend naar oma.
10 Vroeger fietsten we vaak naar het bos.

3

4

Schrijf de stam van de werkwoorden. Vul de zinnen aan met het werkwoord in de verleden tijd.
1 lachen

De meester

er niet mee.

2 bewonderen

Waarom

3 vluchten

Mijn vriendin en haar familie

4 schreeuwen

Wie

5 bereiken

Ze

6 bloeden

Na die val

je hem?
uit hun land.
zo luid?
gelukkig op tijd de overkant.
hij hevig.

Vul de zinnen aan met het werkwoord in de verleden tijd.
Tip: de werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd.
1 rijden

Na de voorstelling

2 kiezen

Waarom

3 zwemmen

Sani en Raf

4 schrikken

ze naar huis.
jullie die kleuren?
om de beurt vijftig meter.
de kinderen van het alarm?
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