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Kleur de persoonsvormen die in de tegenwoordige tijd staan groen. Kleur de  
persoonsvormen die in de verleden tijd staan geel.

Slimme jongens, dat waren de Romeinen.
In het Nijmeegse Valkhofmuseum is daarover een tentoonstelling te zien.
In de tentoonstelling ‘High Tech Romeinen’ kun je voorwerpen bekijken.
En je kunt er vooral ook veel leuke dingen doen.
De Romeinen konden knappe aquaducten maken.
Ze legden met mozaïeken prachtige vloeren in hun huizen.
Ze hadden zelfs al vloerverwarming!
Ze hadden slimme manieren bedacht om iets uit te rekenen.
Ze gebruikten in het leger allerlei slimmigheden, zoals grote katapulten.
Veel van de Romeinse technieken gebruiken we nu nog steeds.
Wil je al die slimme technieken eens uitproberen?
Dan moet je een bezoekje aan museum Valkhof brengen.
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Wat ga je doen?

Je oefent met de verleden tijd, de voltooide tijd, de tegenwoordige tijd  
en de toekomende tijd.
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Alles wat al gebeurd is, is verleden tijd. Het maakt  
niet uit of het zich eeuwen geleden afspeelde, vorig  
jaar, gisteren of nog maar twee minuten geleden.

De hunebedbouwers leefden in ons land.
Vorig jaar verhuisde ik.
Gisteren kwam ik te laat.
Daarnet zag ik hem nog.

Om aan te geven dat iets in het verleden gebeurd
is en al afgelopen is, kun je de voltooide tijd 
gebruiken. In de voltooide tijd is de persoons-
vorm altijd een vorm van het werkwoord hebben 
of zijn. Er staat ook altijd een (voltooid) deelwoord  
in de zin. De verleden tijd en de voltooide tijd  
worden vaak door elkaar gebruikt.

De hunebedbouwers hebben eeuwen geleden 
in ons land gewoond.
Vorig jaar ben ik verhuisd.
Gisteren ben ik te laat gekomen.
Daarnet heb ik hem nog gezien.

Als iets (in de toekomst) nog gebeuren moet, 
noem je dat de toekomende tijd. In de toekomende tijd 
is de persoonsvorm altijd een vorm van het werkwoord 
zullen. Er staat ook een woordenboekvorm van een 
werkwoord in de zin.

Ik zal je een brief sturen.
Volgend schooljaar zal ik naar de brugklas gaan.

De toekomende tijd en de tegenwoordige tijd worden 
vaak door elkaar gebruikt.

Volgend jaar zullen we op vakantie naar Amerika 
gaan.
Volgend jaar gaan we op vakantie naar Amerika.

ANTWOORDEN



Aan de slag

e

-T
aal-

 in beel
d

extra

Zet de zinnen in de voltooide tijd.

De Romeinen legden in ons land wegen aan.

De Romeinen hebben in ons land wegen aangelegd.

De Romeinen bouwden badhuizen.

De Romeinen hebben badhuizen gebouwd.

Zet de zinnen in de toekomende tijd. Eén zin is voorgedaan.

Ik ga naar het museum. Ik zal morgen naar het museum gaan.

Mijn zus bezoekt een concert. Mijn zus zal een concert bezoeken.

Tim vertrekt naar Amerika. Tim zal naar Amerika vertrekken.
 
Lees het verhaal.

De volgende dag staat dit verhaal in de krant. Schrijf de zinnen in de verleden tijd.

Gisteren  diskwalificeerde de organisatie van de Kilder Marathon Rob Sloan.

Sloan  liep driekwart van de wedstrijd uit.

Daarna  ging hij bij de bushalte staan.

Hij  reisde met de bus tot vlak voor de finish.

Daar  ging hij achter een boom staan.

Hij  liet de twee koplopers passeren.

Sloan  vervolgde daarna zijn weg.

Hij werd derde en  kreeg een bronzen medaille.

Voor de camera’s  zei hij blij te zijn met het resultaat.

Al gauw  moest Sloan zijn bedrog toegeven.

Zijn medaille  werd hem ontnomen.
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Marathonloper neemt de bus
De organisatie van de Kilder Marathon diskwalificeert Rob Sloan.
Sloan loopt driekwart van de wedstrijd uit.
Daarna gaat hij bij de bushalte staan.
Hij reist met de bus tot vlak voor de finish.
Daar gaat hij achter een boom staan.
Hij laat de twee koplopers passeren.
Sloan vervolgt daarna zijn weg.
Hij wordt derde en krijgt een bronzen medaille.
Voor de camera’s zegt hij blij te zijn met het resultaat.
Maar journalisten stellen hem lastige vragen.
Al gauw moet Sloan zijn bedrog toegeven.
Zijn medaille wordt hem ontnomen.
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