
Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 
 

 

liniaal – 40a 

materiaal 

sociaal 

speciaal 

 

actueel – 40e 

eventueel 

seksueel 

 

jager – 46b 

aantekening 

alcohol 

basis 

begroting 

berekening 

beschaving 

 

apen – 46c 

advocaten 

apparaten 

hoofdsteden 

kandidaten 

 

werkwoorden 

Deze werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd. Vul het schema 

goed in. 

 

glijden 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

verbieden 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 
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linialen – 40b 

materialen 

sociale 

speciale 

actuele - 40f 

eventuele 

seksuele 

bovenop 

drama 

energie 

enzovoort 

evenmin 

historie 

integendeel

kolonel

kolonie

momenteel

organen 

piloten 

profeten 

sieraden 

sigaren

uitspraken

Deze werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd. Vul het schema 

tegenwoordige tijd verleden 

  

  

  

Ik heb  

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Ik heb 
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integendeel 

kolonel 

kolonie 

momenteel

sigaren 

uitspraken

Deze werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd. Vul het schema 

 tijd 

verleden tijd 



Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 
 

 

gieten 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

verwijten 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

bedenken 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

vriezen 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 

 

vergeten 
ik … / … jij 

jij, hij, zij, het (één ander) 

wij, jullie, zij 

voltooid deelwoord 
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tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Ik heb 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Ik heb 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Ik heb 

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Het heeft  

tegenwoordige tijd verleden tijd

  

  

  

Ik ben  
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verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 

verleden tijd 


