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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Vul de goede bijvoeglijke naamwoorden in.
Kies uit: gevonden – geopende – geprinte – gebakken.

een geprinte  tekst gebakken  aardappels een gevonden  zeester een geopende  la

Weet je het nog?
Sommige bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van deelwoorden. De meeste deelwoorden 
eindigen op ~d of op ~t. Het bijvoeglijke naamwoord dat daarvan is afgeleid, eindigt dan 
op ~e: maken - ik heb gemaakt - de gemaakte fout; boren - ik heb geboord - het geboorde gat.

Een bijvoeglijk naamwoord is nooit de persoonsvorm. Dus gelden niet de regels voor 
de persoonsvormen, maar de gewone spellingregels: de vergrote foto, het gesmede zwaard, 
de geprinte tekst, het gelande vliegtuig, het geroeste ijzer.
Bij enkele werkwoorden klinkt het afgeleide bijvoeglijke naamwoord hetzelfde als een persoonsvorm vt:  
de verwachte regenbui - Dat verwachtte ik niet. Voor persoonsvormen gelden speciale regels: achter verwacht komt ~te: 
ik verwachtte. Voor bijvoeglijke naamwoorden gelden die regels niet. Het is gewoon: de verwachte bui.

Als het deelwoord op ~en eindigt, dan eindigt het bijvoeglijk naamwoord ook op ~en:  
raden - ik heb geraden - het geraden getal; verliezen - ik heb verloren - de verloren bril.
Lees kaart WW19 nog eens.

Schrijf van het werkwoord het voltooid deelwoord op.
Maak daarvan een bijvoeglijk naamwoord. Vul dat in.

bakken - ik heb iets gebakken - een vers gebakken broodje

koken - ik heb iets gekookt - twee gekookte eieren

hakken - ik heb iets gehakt - drie gehakte uitjes

wassen - ik heb iets gewassen - vier gewassen tomaten

snijden - ik heb iets gesneden - vijf gesneden augurkjes
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW19

Wat ga je doen?

Je herhaalt bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van deelwoorden. e
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Aan de slag

Terugkijken

Hier staan twaalf van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden. Zes van die  
bijvoeglijke naamwoorden eindigen op ~en. Zet een kring om die bijvoeglijke naamwoorden.

de uitgeruste  spelers het gekoze  bestuur de geslote  poort

de betaalde  rekening het gemaakte  huiswerk de gebouwde  huizen

de gewasse  kleren het gezonke  bootje de gestege  prijzen

de bevrore  sloot het gemaaide  gras de vertraagde  treinen

Voor ieder zin staan twee schuingedrukte werkwoordvormen. Beide vormen bestaan. Vul bij  
iedere zin de goede werkwoordvorm in.

verwachte of verwachtte Om drie uur kreeg ik het verwachte  sms’je.

verwoeste of verwoestte De storm verwoestte  een aantal huizen in het dorp.

verklede of verkleedde Op het feest waren ook veel verklede  kinderen.

verlichte of verlichtte De auto reed over smalle, slecht verlichte  wegen.

belande of belandde Na die botsing belandde  de vrachtauto in de sloot.

In ieder rijtje (↓) staat één bijvoeglijk naamwoord dat van een deelwoord is afgeleid. Kruis aan.

Q de gewone regels Q de gemene dieven Q de gekochte dvd
Q de geheime afspraak Q de gebruikte sleutels Q de gelijke kleur
Q de geverfde stoel Q de geweldige zanger Q de gehele dag

Maak van het schuingedrukte werkwoord een deelwoord en daarvan een bijvoeglijk naamwoord. Vul dat in.

verliezen Ook na die verloren  wedstrijd bleef Mohammed gewoon lachen.

poetsen In zijn kast staat een rijtje keurig gepoetste  schoenen.

vluchten De politie was op zoek naar de gevluchte  inbrekers.

vinden We hebben de tas bij de gevonden  voorwerpen gelegd.

verbreden Morgen mogen er pas auto’s over de verbrede  weg gaan rijden.

bestellen Hopelijk hoeven we niet lang op de bestelde  boeken te wachten.

Schrijf uit deze taak drie van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden op,  
waarbij je goed moet opletten.
Bijvoorbeeld:

verlichte gevluchte verbrede 
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