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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

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?

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

Bv.

d
t
gespeeld, geplaatst

trilt
trilt niet

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

Bv.

Schrijf wat je hoort.
Vergeet de
spellingweters niet!

nee

spellingweter 34

1

Onderstreep alle pv’s in de tekst.
Ik schrijf graag met een vulpen. Een pen glijdt vlot over het papier. Een foutje kun je gemakkelijk
wissen. Je moet wel altijd een nieuw inktvulling bij je hebben. Dat is nu wel een beetje mijn
probleem. Ik knoei soms bij het vervangen van de vulling. Ik heb er al vaak een zootje van gemaakt.
Mijn moeder lacht daar niet mee, want inkt maakt vuile vlekken. In het vervolg vervang ik de
inktvulling met een oude trui aan!

2

a Onderstreep de pv in de zinnen.
b Noteer de infinitief, de stam en stam + t.
Zin

Infinitief
(ik zal ...)

Stam
(ik ...)

Stam + t

1 Jolan zoekt zijn agenda.





Paul 

.

2 Zij studeren in de abdij.





Nora 

.

3 Binnenkort verhuist oma.





Zia 

.

4	De jongens blijven in de klas.





Mila 

.

5 Soms rijdt papa vlug.





Jij 

.

6 Die uitleg begrijp ik.





Mauro 

.

7 Het plan verandert vaak.





Ze 

.

8 Drukke wegen vermijdt ze.





Ella 

.

8 Ze vertellen alles.





Stan 

.

9 Xander telefoneert veel.





Hij 

.
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3

a Onderstreep de pv in de zinnen.
b	Noteer de infinitief en de stam. Schrijf de zin over en pas de pv aan het onderwerp aan.
			

Infinitief (ik zal ...)

Stam (ik ...)

1 Mo vindt het moeilijk.
We 
2 Ze verdelen de stad in twee delen.
De rivier 
3 Robbe brengt de tafel naar de kringwinkel.
Wij 

4

a Onderstreep de pv in de zinnen.
b	Schrijf, als dat helpt, de infinitief en de stam naast de zin. Schrijf de zin over en pas de pv aan
het onderwerp aan.
			

Infinitief (ik zal ...)

1 Onze katten krabben de zetel kapot.
De hond 
2 We antwoorden niet graag op die vraag.
Emiel 
3 Floor verstopt het pakje in de garage.
Ik 
4 We surfen vaak op het internet.
Matteo 
5 Ik praat altijd veel te vlug.
Lize 
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Stam (ik ...)

