
ANTWOORDEN

-S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH 1H

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7

Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf persoonsvormen bij de plaatjes.
Kies uit: zij roeide – zij roeiden – zij voetbalde – zij voetbalden – zij pakte – zij pakten –  
zij knikkerde – zij knikkerden.

zij pakte zij knikkerden zij voetbalden zij roeide 

Weet je het nog?
Bij veel werkwoorden verandert in de verleden tijd de klank: vinden - ik vond, komen - ik kwam,  
zwemmen - ik zwom, schieten - ik schoot.
Bij andere werkwoorden schrijf je in de vt ~de(n) of ~te(n) achter de ik-vorm tt:  
zeilen - ik zeil - ik zeilde - wij zeilden; pakken - ik pak - ik pakte - wij pakten.

Schrijf je ~de(n) of ~te(n) in de vt? Vaak kun je dat gewoon horen.
Denk anders aan ’t kofschip. Staat in het hele werkwoord (de woordenboekvorm) vóór ~en 
een medeklinker van ’t kofschip? Dan schrijf je in de vt ~te of ~ten achter de ik-vorm tt.
Staat daar een andere letter? Dan schrijf je in de vt ~de of ~den achter de ik-vorm tt.

Let op! De letters v en z staan niet in ’t kofschip. Dus schrijf je in vt ~de of ~den achter de ik-vorm tt: 
leven - ik leef - ik leefde - wij leefden; reizen - ik reis - ik reisde - wij reisden.
Lees kaart WW13 en kaart WW14 nog eens.

Schrijf van deze werkwoorden de ik-vorm tt en de ik-vorm vt op.

ik-vorm tt ik-vorm vt ik-vorm tt ik-vorm vt

werken

smeren

surfen

lijmen

ik werk 

ik smeer 

ik surf 

ik lijm 

ik werkte 

ik smeerde 

ik surfte 

ik lijmde 

dansen

juichen

zagen

snappen

ik dans 

ik juich 

ik zaag 

ik snap 

ik danste 

ik juichte 

ik zaagde 

ik snapte 
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen

WW13-WW14
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Wat ga je doen?

Je herhaalt werkwoorden: persoonsvormen verleden tijd van regelmatige 
(zwakke) werkwoorden.
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Aan de slag

Terugkijken

Schrijf bij deze persoonsvormen tt de persoonsvormen vt op.

tt vt tt vt

wij bakken

wij fietsen

wij drogen

wij hoeven

wij bakten 

wij fietsten 

wij droogden 

wij hoefden 

wij beseffen

wij knoeien

wij knippen

wij dreigen

wij beseften 

wij knoeiden 

wij knipten 

wij dreigden 

Eén zin klopt. Kruis die zin aan.
Q De ik-vorm vt van beloven is ik beloofde. Want de v van beloven zit niet in ’t kofschip.
Q De ik-vorm vt van beloven is ik beloofte. Want de f van ik beloof zit in ’t kofschip.
Q De ik-vorm vt van beloven is ik beloovde. Want de v van ik beloov zit niet in ’t kofschip.

Schrijf van deze werkwoorden de ik-vorm vt op.

ik-vorm vt ik-vorm vt

aanpassen

rondreizen

opruimen

inpakken

ik paste  aan

ik reisde  rond

ik ruimde  op

ik pakte  in

doorprikken

overstappen

wegzweven

uitrekenen

ik prikte  door

ik stapte  over

ik zweefde  weg

ik rekende  uit

Schrijf de goede persoonsvormen vt op.

leven De prinses en de prins ... nog lang en gelukkig. zij leefden 

neerleggen Marieke ... de afstandsbediening weer neer. zij legde  neer

glimlachen De juf ... toen we vroegen of we door mochten spelen. zij glimlachte 

omhelzen Mijn vriendin ... me toen ze me na al die tijd weer zag. zij omhelsde 

bereiken De ridders ... de stad net voor het donker werd. zij bereikten 

geloven De journaliste ... het verhaal van de directeur niet. zij geloofde 

Schrijf uit deze taak drie persoonsvormen op, waarbij je goed moet opletten.
Schrijf daar ook ik, zij of wij bij.
Bijvoorbeeld:

wij beseften zij glimlachte zij omhelsde 
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