
Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 
 

vrolijk – 34a 

aanzienlijk 

gebruikelijk 

geleidelijk 

gemeentelijk 

herhaaldelijk 

 

snelheid -35a 

afwezigheid 

bijzonderheid 

 

majesteit – 35b 

activiteit 

kwaliteit 

politie – 38a 

combinatie 

definitie 

demonstratie 

 

directie – 38b 

actie 

functie 

infectie 

 

Werkwoorden 

Vul de werkwoordschema’s in. Kijk goed of het woord bij de d

hoort (‘t kofschip). 

rennen 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 
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lichamelijk 

namelijk 

noodzakelijk 

noordelijk 

openlijk 

schriftelijk

vermoedelijk

verschrikkelijk

voortreffelijk

eenzaamheid 

verlegenheid 

voorzichtigheid

puberteit 

universiteit 

gratie 

informatie 

justitie 

organisatie

injectie 

publicatie 

productie 

reactie

redactie

Vul de werkwoordschema’s in. Kijk goed of het woord bij de d

tegenwoordige tijd verleden tijd
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schriftelijk 

vermoedelijk 

verschrikkelijk 

voortreffelijk 

voorzichtigheid 

organisatie 

reactie 

redactie 

Vul de werkwoordschema’s in. Kijk goed of het woord bij de d-soort of t-soort 

verleden tijd 
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verbazen 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

geloven 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

snoepen 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

kleden 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

starten 

ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

‘tttt
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tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

 

tegenwoordige tijd verleden tijd
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verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 


