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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: ik versta – zij glijdt – zij vindt – hij rijdt.

hij rijdt zij vindt ik versta zij glijdt 

Weet je het nog?
Eindigt het hele werkwoord (de woordenboekvorm) op ~den?
Dan eindigt de ik-vorm op een d: worden - ik word; vinden - ik vind.
In de hij-vorm komt een t achter de ik-vorm: worden - hij wordt; vinden - hij vindt.
Twijfel je bij werkwoorden op ~den?
Denk dan aan het werkwoord lopen: hij loopt, dus ook: hij vindt; jij loopt, dus ook:  
jij vindt. Maar: loop jij? dus ook: vind jij?

Bij enkele werkwoorden op ~den hoor je in de ik-vorm geen /t/: ik snij, ik rij, ik hou.
De d van het hele werkwoord wordt dan meestal niet geschreven. (Dat mag trouwens wel:  
ik rij en ik rijd zijn allebei goed.)
In de hij-vorm schrijf je de d van het hele werkwoord wel altijd: houden - ik hou - hij houdt;  
snijden - ik snij - hij snijdt; rijden - ik rij - hij rijdt.

Eindigt de woordenboekvorm op ~aan? Let dan goed op de persoonsvormen:
1. ik sta, 2. hij staat, 3. wij staan.
Lees kaart WW4 en kaart WW6 nog eens.

Zeven woorden hieronder zijn werkwoorden op ~aan. Zet daar een kring om.

verstaan gaan kraan toestaan maan slaan

zwaan verslaan staan banaan traan vergaan
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW4-WW6
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Wat ga je doen?

Je herhaalt de persoonsvormen tegenwoordige tijd van werkwoorden op 
~den en op ~aan.
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Aan de slag

Terugkijken

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

ik-vorm hij-vorm ik-vorm hij-vorm

snijden

worden

houden

verstaan

ik snij (of: ik snijd) 

ik word 

ik hou (of: ik houd) 

ik versta 

hij snijdt 

hij wordt 

hij houdt 

hij verstaat 

vinden

slaan

rijden

verzenden

ik vind 

ik sla 

ik rij (of: ik rijd) 

ik verzend 

hij vindt 

hij slaat 

hij rijdt 

hij verzendt 

De d in de hij-vorm tt staat alleen in werkwoorden op ~den (zoals houden, rijden, glijden,  
strijden, vermijden en bereiden).
In werkwoorden als kleien en breien staat in de hij-vorm tt dus geen d.
Maak deze persoonsvormen af. Ze rijmen allemaal op hij bijt.

hij rijdt hij breit hij snijdt hij kleit 

hij glijdt hij bereidt hij strijdt hij vermijdt 

Schrijf de goede persoonsvorm tt op. Denk aan lopen.

lopen jij loopt loop  jij? rijden jij rijdt rij (of: rijd jij?)  jij?

houden jij houdt hou (of: houd jij?)  jij? worden jij wordt word  jij?

verstaan jij verstaat versta  jij? gaan jij gaat ga  jij?

snijden jij snijdt snij (of: snijd jij?)  jij? vinden jij vindt vind  jij?

Eén zin klopt. Kruis die zin aan.
Q De ik-vorm tt van houden mag je als ik hou, maar ook als ik houd schrijven.
Q De hij-vorm tt van houden mag je als hij houdt, maar ook als hij hout schrijven.
Q De ik-vorm tt van worden mag je als ik word, maar ook als ik wordt schrijven.

Schrijf de goede persoonsvormen tt op.

branden Dat houtblok in de open haard ... uitstekend! het brandt 

bestaan Onze school ... volgende zomer al honderd jaar. hij bestaat 

onthouden Mijn vader ... altijd alle plekjes waar we geweest zijn. hij onthoudt 

rijden Waarom ... je niet meteen door naar de stad? rij (of: rijd)  je?

verbieden Ik ... je om daar ’s avonds alleen naartoe te gaan. ik verbied 

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

hij breit hij onthoudt rij je? 

4

5

6

7
✘

8

9

WW4-WW6

d


