Ik-vorm
(stam)
Enkelvoud

Wij-vorm

Hij-vorm
(een ander)

Tegenwoordige tijd

Meervoud

Verleden tijd

schrijven  Hij schrijft in zijn schrift.
lopen  De koe loopt in de wei.
lezen  Mijn vader leest de krant.

Regel: neem het hele werkwoord.
Let wel op bij scheidbare werkwoorden.

Regel: neem het hele werkwoord.
Let wel op bij scheidbare werkwoorden.

uitnodigen  wij nodigen uit

voorlezen  wij lezen voor

Regel: stam +de of +te
Schrijf je het met een –d of –t? Gebruik ’t kofschip x!

Regel: de klank verandert.

werken  werk  Hij werkte in een supermarkt.
reizen  reis  Zij reisde met de trein.
redden  red  De brandweer redde de kinderen.

schrijven  Hij schreef in zijn schrift.
lopen  De koe liep in de wei.
lezen  Mijn vader las de krant.

werken  werk  De tieners werkten in een supermarkt.
reizen  reis  De vriendinnen reisden met de trein.
redden  red  De agenten redden de kinderen.

schrijven  De leerlingen schreven in hun schrift.
lopen  De koeien liepen in de wei.
lezen  Mijn ouders lazen de krant.

Regel: het werkwoord krijgt vaak het
voorvoegsel ge- en eindigt meestal op –d of –t.

Regel: het werkwoord krijgt vaak het voorvoegsel ge- en
eindigt meestal op –en.

Ik heb in een supermarkt gewerkt.
We zijn naar Zuid-Afrika gereisd.
Het kind wordt gered door de brandweer.

De zinnen worden in het schrift geschreven.
De koeien hebben in de wei gelopen.
De kranten zijn door mijn vader gelezen.

Let op: werkwoorden die in de tegenwoordige tijd
beginnen met ver-, ge- en –be krijgen in de voltooide tijd
geen extra voorvoegsel.

Let op: werkwoorden die in de tegenwoordige tijd
beginnen met ver-, ge- en –be krijgen in de voltooide tijd
geen extra voorvoegsel.

verhuizen  ik ben verhuisd.

bewijzen  ik heb bewezen.

Regel:
Neem het voltooid deelwoord.
1. Eindigt het op een –d of een –t? Schrijf dan een –e
erachter.
2. Eindigt het op –en? Dan verandert er niets.

Regel:
Neem het voltooid deelwoord.
1. Eindigt het op een –d of een –t? Schrijf dan een –e
erachter.
2. Eindigt het op –en? Dan verandert er niets.

De gewerkte uren
De gereisde kilometers
De geredde kinderen

De geschreven zinnen
De gelopen kilometers
De gelezen kranten

Let op: de meeste zwakke werkwoorden eindigen op een
–d of –t in de voltooide tijd.

Let op: de meeste sterke werkwoorden eindigen op een
–en in de voltooide tijd

Samenvatting werkwoordspelling

Bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord

Regel: de klank verandert.

Voltooid deelwoord

Regel: stam +den of +ten

(schrijf het zo kort mogelijk!)

(schrijft het zo kort mogelijk)

werken  werk  Hij werkt in een supermarkt.
reizen  reis  Zij reist met de trein.
redden  red  De brandweer redt de kinderen.

Verleden tijd

(herken je aan de
hulpwerkwoorden: zijn, worden,
hebben)

Regel: stam + t

(herken je aan de
hulpwerkwoorden: zijn, worden,
hebben)

Voltooid deelwoord

Regel: stam + t

Meervoud

Bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord

schrijven  Ik schrijf in mijn schrift.
lopen  Ik loop naar school.
lezen  Ik lees de krant.

Tegenwoordige tijd

werken  Ik werk in een supermarkt.
reizen  Ik reis met de trein.
redden  Ik red de kinderen.

Enkelvoud

Regel: haal –en van het hele werkwoord af.
Let erop dat de uitspraak niet verandert.

Wij-vorm

Regel: haal –en van het hele werkwoord af.
Let erop dat de uitspraak niet verandert.

Hij-vorm
(een ander)

Sterke werkwoorden

Ik-vorm
(stam)

Zwakke werkwoorden

