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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf persoonsvormen vt bij de plaatjes.
Kies uit: zij lachten – zij verkleedde zich – zij haastte zich – zij praatte

zij praatte zij haastte   zich zij lachten zij verkleedde   zich

Weet je het nog?
Let op als je de vt van regelmatige (zwakke) werkwoorden op ~den en ~ten schrijft.
Net als bij andere werkwoorden komt het stukje ~de(n) of ~te(n) achter de ik-vorm tt.
Zo schrijf je persoonsvormen als: wij praatten, wij rustten, wij kleedden, wij raadden.
Dat is verwarrend, want die klinken hetzelfde als de persoonsvormen tt: wij praten,  
wij rusten, wij kleden en wij raden.

Ook lastig: soms rijmen persoonsvormen vt, maar verschilt het aantal d’s of t’s:
Van bellen is de vt ik belde, van melden is de vt ik meldde.
Van lachen is de vt ik lachte, van wachten is de vt ik wachtte.

Ten slotte: enkele werkwoorden hebben in de tt en de vt een persoonsvorm die hetzelfde is:  
wij redden en wij zetten kunnen zowel tt als vt zijn.
Dat komt alleen voor bij werkwoorden met een woordenboekvorm op ~dden of ~tten.
Lees kaart WW15 en kaart WW16 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

praten

schudden

raden

lusten

ik praat 

ik schud 

ik raad 

ik lust 

ik praatte 

ik schudde 

ik raadde 

ik lustte 

missen

lachen

wachten

bloeden

ik mis 

ik lach 

ik wacht 

ik bloed 

ik miste 

ik lachte 

ik wachtte 

ik bloedde 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW15-WW16

d

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen verleden tijd van werkwoorden op ~den en ~ten.



ANTWOORDEN -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7 2H

Aan de slag

Terugkijken

Is het een persoonsvorm tt, een persoonsvorm vt of kan het allebei zijn? Schrijf de persoonsvormen  
in het goede vak.
wij kusten – wij zetten – wij lachten – wij moeten – wij schudden – wij wachtten –
wij rusten – wij redden – wij richten

persoonsvorm tt persoonsvorm vt persoonsvorm tt óf vt

wij moeten 

wij rusten 

wij richten 

wij kusten 

wij lachten 

wij wachtten 

wij zetten 

wij schudden 

wij redden 

Dit zijn persoonsvormen van werkwoorden op ~den en ~ten.
Zet een kring om de acht persoonsvormen vt.

wij richten wij antwoordden zij praatte zij besteden zij redde

zij heette wij stoten wij vermoeden wij wachtten zij melden

wij rustten hij verblindde wij raden wij rijden het stortte in

Welke twee uitspraken kloppen? Kruis aan.
Q De persoonsvormen wij wachten en wij wachtten bestaan allebei.
Q De persoonsvormen wij lachten en wij lachtten bestaan allebei.
Q De persoonsvormen wij kuchten en wij kuchtten bestaan allebei.
Q De persoonsvormen wij zuchten en wij zuchtten bestaan allebei.

Schrijf de goede persoonsvormen vt op.

wachten Wij ... heel geduldig tot we aan de beurt waren. wij wachtten 

schudden Oma ... de kaarten, Kenneth deelde ze uit. zij schudde 

aankleden In haar kamer ... Evelien eerst haar pop aan. zij kleedde   aan

wegroesten In de tuin stond een oude fiets. Die ... langzaam weg. hij roestte   weg

praten Elza vertelde veel, maar zij ... niet over ons geheim. zij praatte 

laden Toen ... de verhuizers eerst de meubels in de wagen. zij laadden 

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

ik miste wij zuchtten zij laadden 
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