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Uitleg

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen tegenwoordige tijd van werkwoorden op ~den.

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf zinnen bij de plaatjes.
Kies uit: Word jij schilder? – Zij wordt dokter. – Hij wordt kok. – Ik word clown.

Weet je het nog?
Let op bij het schrijven van de persoonsvormen tt van werkwoorden met d.
De ik-vorm eindigt op ~d: ik word, ik vind.
De d zit al in het hele werkwoord (de woordenboekvorm).
Net als bij andere werkwoorden komt in de hij-vorm een t achter de ik-vorm:
ik word - hij wordt; ik vind - hij vindt.
Let op met jij en je! Het is: jij wordt en jij vindt, maar: word jij? en vind jij?
Het verschil tussen word en wordt en tussen vind en vindt kun je niet horen.
Denk daarom altijd aan het werkwoord lopen: jij loopt, dus ook: jij wordt en jij vindt; 
loop jij? dus ook: word jij? en vind jij?
Lees kaart WW4 nog eens.

Vul de persoonsvormen tt in.

antwoorden ik antwoord hij antwoordt vinden ik hij 

schudden ik schud hij redden ik hij 

vermoeden ik vermoed hij worden ik hij 

verbieden ik verbied hij raden ik hij 

bevrijden ik bevrijd hij binden ik hij 

Welke drie zinnen kloppen? Kruis aan.
Q Bij werkwoorden op ~den klinkt de hij-vorm tt hetzelfde als de ik-vorm tt.
Q De vorm hij gooidt kan niet bestaan, want het werkwoord gooien eindigt niet op ~den.
Q Eindigt een persoonsvorm op ~dt? Dan zit de d al in het hele werkwoord.
Q Een persoonsvorm van een werkwoord op ~ten kan best op ~dt eindigen.
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Let op bij persoonsvormen met jij of je. Schrijf je vind of vindt? Dat kun je niet horen.  
Denk dan aan lopen. Je zegt jij loopt, dus je schrijft jij vindt.
En je zegt: loop jij? Dus je schrijft: vind jij?
Vul de goede persoonsvormen in.

schudden Jij  met je hoofd. raden Dat antwoord  je nooit!

vinden  jij dammen leuker? worden  Jij  een goede speler!

redden Dat  je niet in een uur. vinden Je  de weg vast wel.

Als je achter de persoonsvorm staat, dan schrijf je geen t:
loop je? dus ook: vind je? word je? antwoord je? enzovoort.
Maar pas op! Soms betekent je hetzelfde als jouw. Dan schrijf je wel een t:
loopt je broer? dus ook: vindt je broer? wordt je broer? antwoordt je broer?
Welke zin rechts hoort bij het zinnetje links? Trek lijnen.

Wordt je vader dan nooit boos? • • Want je zegt: dan loopt je moeder.

Vind jij dansen ook zo leuk? • • Want je zegt: daar loop je.

Ach, daar word je flink van! • • Want je zegt: loopt je vader?

En dan verbiedt je moeder het! • • Want je zegt: loop jij?

Het werkwoord worden komt veel voor in het Nederlands.
Welke persoonsvormen zijn goed gespeld? Zet daar een kring om. Zet nog zes kringen.

Ik word later piloot. Word je hond nooit moe? Petra wordt opgehaald.

Word je daar ziek van? Wanneer wordt je weer beter? Dan wordt ik heel boos!

Aysel wordt dierenarts. Michel word alweer 4 jaar. Word jij ook slaperig?

Je broer word groot! Wordt je oma al zeventig? Misschien word ik keeper!

Welke persoonsvormen (tt) passen in de zinnen? Schrijf op.

vermoeden Ik ... toch dat de meester hier meer van af weet! ik 

bereiden En ... je moeder dan weer zo’n lekkere maaltijd?  zij?

branden Au! Ik ... mijn vingers aan die gloeiend hete pan! ik 

worden Blijf oefenen, dan... je misschien een bekende zanger!  je

landen Het vliegtuig ... om zes uur op het vliegveld van het eiland. het 

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