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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

Schrijf in het vakje bij elk vetgedrukt woord: t.t., v.t. of geen pv.
1 Onze auto startte

niet en nu ben

2 Ze brachten

de aangespoelde

3 De reizigers wachtten
4 Febe wordt

meer dan een uur op de trein.
.

te snel en moet

6 Ik schrik

een boete betalen

altijd als de bel gaat

7 Ze vluchtten

2

narwal naar de universiteit.

vaak geplaagd

5 Papa reed

8 We hebben

ik te laat.

.

uit hun land en nu wonen

ze in Brussel.

de boeken besteld

.

Luister naar de zinnen die de juf of meester voorleest. Schrijf het onderwerp en de persoonsvorm
op de juiste plaats.
Tegenwoordige tijd

3

.

Verleden tijd





















Vul de zinnen aan met de juiste vorm van het werkwoord.
“Miel

(komen - t.t.) niet. Zijn mama

een mailtje
Miel

(sturen - geen pv).”
(hebben - t.t.) een

geen pv) been. Gisteravond
hij

(breken (vallen - v.t.) hij van de trampoline en

(schreeuwen - v.t.) van de pijn. We

(brengen - v.t.) hem naar spoed. Daar
aan. Hij
geen pv). Hij

(hebben - t.t.)

(leggen - v.t.) ze een gipsverband

(kunnen - t.t.) dus niet

(komen -

(vinden - t.t.) het natuurlijk heel jammer. Hopelijk
(worden - t.t.) het voor jullie toch fijn.
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