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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf persoonsvormen bij de plaatjes.
Kies uit: zij lachten – zij verkleedde zich – zij tenniste – zij dansten.
Schrijf er ook steeds zij bij.

zij dansten zij tenniste zij lachten zij verkleedde zich 

Weet je het nog?
Werkwoorden hebben in de tt drie en in de vt twee persoonsvormen.

tt: De hij-vorm eindigt altijd op een t: hij danst, hij houdt, hij redt, hij betaalt, het gebeurt.  
Twijfel je of er een t bijkomt? Denk dan aan lopen:
Het is: jij loopt, dus ook: jij vindt. En het is: loop jij? dus ook: vind jij?

vt: Verandert de klank van het werkwoord? Dan is de vt niet moeilijk om te schrijven:
ik loop - ik liep, ik krijg - ik kreeg, ik vind - ik vond, ik breng - ik bracht.

Verandert de klank niet? Kijk dan naar de letter die in het hele werkwoord (de woordenboekvorm) vóór ~en staat.
Is dat een medeklinker van ’t kofschip? Dan schrijf je de vt met ~te of ~ten.
Is dat geen medeklinker van ’t kofschip? Dan schrijf je de vt met ~de of ~den.
Lees kaart WW20 nog eens.

Schrijf de goede persoonsvormen tt op.

fietsen - hij fietst beloven - hij belooft worden - hij wordt 

kiezen - hij kiest fluiten - fluit  jij? dragen - hij draagt 

blaffen - hij blaft houden - hij houdt rijden - hij rijdt 

vinden - vind   jij? schuiven - hij schuift vertellen - vertelt   hij?

snijden - jij snijdt antwoorden - antwoord  jij? blijven - jij blijft 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW20

Wat ga je doen?

Je herhaalt persoonsvormen tegenwoordige tijd en verleden tijd. e
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Aan de slag

Terugkijken

Schrijf de goede persoonsvormen vt op.
Twijfel je? Op kaart WW13 wordt de regel van ’t kofschip uitgelegd.

maken - wij maakten blaffen - hij blafte wassen - ik waste 

halen - hij haalde huilen - wij huilden smeren - wij smeerden 

horen - wij hoorden noemen - ik noemde snappen - ik snapte 

hopen - ik hoopte lachen - wij lachten strooien - hij strooide 

Welke uitspraak klopt? Kruis aan.

Q Ik proefte het eten.  De v van proeven staat in ’t kofschip, dus schrijf je proef-te.
Q Ik proefde het eten.  De v van proeven staat niet in ’t kofschip, dus schrijf je proef-de.
Q Ik proefte het eten.  De f van ik proef staat in ’t kofschip, dus schrijf je proef-te.

Schrijf van deze werkwoorden op ~ten en ~den de goede persoonsvormen vt op.
Twijfel je? Lees kaart WW15 en WW16 nog eens.

wachten - wij wachtten antwoorden - ik antwoordde 

schudden - ik schudde kosten - het kostte 

branden - het brandde printen - hij printte 

zetten - ik zette bevrijden - ik bevrijdde 

Schrijf de goede persoonsvormen op.

bedoelen (tt) Mijn zusje ... dat ze ook met ons mee wil. zij bedoelt 

uitrusten (vt) En daar ... we toen eerst een kwartiertje uit. we rustten  uit

verhuizen (vt) En daarna ... we naar het huis waar ik nu woon. we verhuisden 

vinden (tt) Wat ... jij? Was de spreekbeurt interessant? vind  jij?

raden (vt) Mijn vader ... het antwoord natuurlijk weer meteen. hij raadde 

heten (vt) Ik wist eigenlijk niet dat Eileen vroeger Julia ... . zij heette 

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