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de – 29a 

akte 

apostel 

datgene 

degene 

 

jarig – 33a 

aandachtig 

gebrekkig 

nadelig 

matig 

 

bezoek – 30a 

bediening 

behoud 

benoeming 

bewerking  

bewustzijn  
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ergernis 

gave 

hoogstens 

karakter 

tevergeefs

weduwe

zodoende

rechtvaardig 

regelmatig 

toekomstig 

volledig 

vrijwillig

willekeurig

 getal – 30b  verkeer 

gebod verbazing

gemeenschap verbeelding

genot verbetering

gevangene  verdeling

gewest vereniging

gezag  vergadering

 vergelijking

 vergunning
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tevergeefs 

weduwe 

zodoende 

vrijwillig 

willekeurig 

 keer – 30c 

verbazing 

verbeelding 

verbetering 

verdeling 

vereniging 

vergadering 

vergelijking 

vergunning 
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werkwoorden 

Werkwoorden kunnen in de verleden tijd bij de d

Dat doe je zo: 

1) Neem het hele werkwoord. (wij

 bijvoorbeeld: kleurenkleurenkleurenkleuren

2) Kijk welke letter voor –

 bijvoorbeeld: kleukleukleukleurrrrenenenen

3) Staat deze letter in ’t k

 Nee: het woord krijgt in de 

 tijd –de of –den achter de ik

\ Kijk naar de woorden hieronder. Kleur de letter die voor 

 Schrijf daarna de verleden tijd 

 Let op: Denk aan de ik

 aan de spelling? 

 

niezen 

niessssde - niessssden 

schoppen 

 

lachen 

 

leven 

 

maken 

 

reizen 
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Werkwoorden kunnen in de verleden tijd bij de d-soort of de t-

Neem het hele werkwoord. (wij-vorm in de tegenwoordige tijd)

kleurenkleurenkleurenkleuren werkenwerkenwerkenwerken 

–en staat. 

enenenen werwerwerwerkkkkenenenen 

kofschip?  

: het woord krijgt in de verleden Ja: het woord krijgt in de verleden

achter de ik-vorm tijd –te of –ten achter de ik

Kijk naar de woorden hieronder. Kleur de letter die voor –en

verleden tijd op in enkelvoud en meervoud

: Denk aan de ik-vorm in de tegenwoordige tijd. Verandert er iets 

pakken rollen 

  

glanzen luisteren

  

spelen draven 

  

horen verhuizen

  

halen verven 

  

schoppen hoeven 
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-soort horen. 

vorm in de tegenwoordige tijd) 

: het woord krijgt in de verleden 

achter de ik-vorm 

en staat. 

enkelvoud en meervoud. 

vorm in de tegenwoordige tijd. Verandert er iets 

luisteren 

 

verhuizen 

 


