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Aan de slag

Uitleg

Op verkenning

Wat deden zij gisteren?
Schrijf persoonsvormen bij de plaatjes.
Kies uit: zij zweefde – zij antwoordde – zij verkleedde zich – hij speelde.

        

Weet je het nog?
Let op bij het schrijven van de persoonsvormen van werkwoorden op ~den.
In de tt eindigt de ik-vorm op ~d: ik word, ik vind.
Bij de hij-vorm komt een t achter de ik-vorm: ik word - hij wordt; ik vind - hij vindt.
Denk bij twijfel altijd aan het werkwoord lopen: jij loopt, dus ook: jij wordt en jij vindt;  
loop jij? dus ook: word jij? en vind jij?
In de vt komt ~de of ~den achter de ik-vorm tt: ik raad - ik raadde - wij raadden.
Lees kaart WW4 en WW16 nog eens.

Vul bij ieder werkwoord twee persoonsvormen tt in.
Kijk naar het voorbeeld.

worden - ik word - word ik? redden - jij - jij?

vinden - Ed - Ed? bieden - ik - ik?

schudden - jij - jij? lijden - Sue - Sue?

branden - het - het? binden - jij - jij?

Welke drie zinnen kloppen? Kruis aan.

Q Bij werkwoorden op ~den klinkt de hij-vorm tt hetzelfde als de ik-vorm tt.
Q Eindigt een persoonsvorm op ~dt? Dan zit de d al in het hele werkwoord.
Q Een persoonsvorm die op ~dt eindigt kan in de tt, maar ook in de vt staan.
Q In de vt van raden en melden komt het stukje ~de of ~den achter de ik-vorm tt.
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW4-WW16

Wat ga je doen?

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

e



ANTWOORDEN -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 8 2H

naam:

datum:

blad
van 2HHHHHH

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 8 2

-S
pe

lling-

 in beel
d

extra

H

Aan de slag

Terugkijken

Schrijf bij ieder werkwoord eerst de ik-vorm tt op.
Schrijf daarna de goede persoonsvorm vt op. Kijk naar het voorbeeld.

schudden - ik schud - Els schudde raden - ik - jij 

branden - ik - het melden - ik - wij 

redden - ik - de vrouw leiden - ik - de gids 

braden - ik - de kok kneden - ik - hij 

Bij enkele werkwoorden is de meervoudsvorm tt gelijk aan de meervoudsvorm vt. 
Aan de persoonsvorm zie je dan niet in welke tijd de zin staat.
Dat geldt voor vier persoonsvormen hieronder. Zet daar een kring om.

wij raadden wij vermoedden wij wedden wij schudden wij kneedden

wij redden wij leidden wij bekladden wij kleedden wij bevrijdden

Welke uitspraak over meervoudsvormen klopt? Kruis aan.

Q  Eindigt de persoonsvorm van een werkwoord in de vt op ~dden?  
Dan eindigt de persoonsvorm in de tt ook op ~dden.

Q  Eindigt het hele werkwoord (de woordenboekvorm) op ~dden?  
Alleen dan is de meervoudsvorm vt gelijk aan de meervoudsvorm tt.

Schrijf de goede persoonsvormen vt op.

bellen - ik melden - ik vermoeden - ik 

noemen - ik raden - ik antwoorden - ik 

smeren - ik leunen - ik redden - ik 

Schrijf de goede persoonsvormen op.

worden (tt) - Het gebouw aan de overkant ... volgend jaar een hotel. het 

branden (vt) - Het licht in zijn kamer ... nog tot diep in de nacht. het 

schudden (vt) - De oude man dacht na, maar ... toen zijn hoofd. hij 

vinden (tt) - Jij vindt zingen leuk, maar ... je dansen net zo leuk? je?

leiden (vt) - Ten slotte ... de gids ons nog naar de ontvangstzaal. hij

raden (vt) - De meeste kinderen ... meteen het goede antwoord. zij 

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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