Naam:

____________________________________

Periode:

start – midden – eind

Dag 1
1.

Mijn zus __________________________________ (informeren – v.t.) naar de prijs.

2.

De bioloog heeft de aanval van de haai __________________________________ (overleven).

3.

De __________________________________ (aanbranden) aardappels zijn meteen weggegooid.

4.

De gemeente __________________________________ (verrichten – v.t.) veel werkzaamheden aan de
weg om de veiligheid te verbeteren.

5.

De kinderen __________________________________ (opvallen – t.t.) door hun bijzondere kapsels.

6.

‘Boer zoekt vrouw’ is het best __________________________________ (bekijken) programma.

7.

______________________ (Meerijden – t.t.) jij morgen met mij _________________ naar Rotterdam?

8.

Winston Churchill __________________________________ (roken – v.t.) de hele dag door sigaren.

9.

Veel mensen denken dat __________________________________ (smelten) kaas ongezonder is dan
gewone kaas.

10.

Waar heb jij gisteravond __________________________________ (zwerven)?

11.

Hij __________________________________ (veranderen – t.t.) voortdurend zijn reisplannen.

12.

De flat die gisteren door de brand is __________________________________ (verwoesten), wordt
binnenkort gesloopt.

13.

De oefening werd in de gymzaal door de leerkracht ________________________________ (voordoen).

14.

De __________________________________ (meebrengen) kleren gaan naar een goed doel.

15.

Het __________________________________ (gebeuren – t.t.) regelmatig dat jij te laat op school komt.

16.

De __________________________________ (stranden) walvis werd door de eilandbewoners gered.

17.

Hij __________________________________ (vergelijken – v.t.) zichzelf altijd met een ander.

18.

Boris __________________________________ (bewijzen – t.t.) dat hij tien euro heeft gevonden op het
plein.

19.

Tijdens het chique diner heb ik saus op mijn overhemd __________________________________
(morsen).

20.

De koks __________________________________ (proeven – v.t.) het eten voordat het werd opgediend.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 2
1.

Van het __________________________________ (verslinden) dier is weinig over.

2.

Ik heb een stukje van mijn traktatie __________________________________ (overlaten) voor mijn
broertje.

3.

Het diner __________________________________ (bestaan – v.t.) uit vier gerechten.

4.

In het __________________________________ (verlaten) gebouw werd een koffer met geld gevonden.

5.

Mijn broertje __________________________________ (turven – t.t.) de dagen tot Sinterklaas.

6.

In veel landen worden de mensenrechten __________________________________ (schenden).

7.

Anna en Eva __________________________________ (versperren – v.t.) de uitgang met hun
winkelwagens.

8.

Het jonge stel heeft de __________________________________ (toewijzen) woning geweigerd.

9.

De Engelsen __________________________________ (onthoofden (v.t.) hun koning 1649.

10.

De pas __________________________________ (oprichten) schaatsvereniging telt nu al honderd leden.

11.

Voordat hij de muur verft, __________________________________ (verwijderen – t.t.) hij eerst het
oude behang.

12.

Arjan __________________________________ (opzoeken t.t.) op internet het telefoonnummer van de
huisarts _____________.

13.

De sterspeler werd __________________________________ (aftroeven) door zijn tegenstander.

14.

Opa __________________________________ (planten – v.t. )de boerenkool achterin de tuin.

15.

Ik __________________________________ (slijten – t.t.) veel broeken in een jaar.

16.

Hij __________________________________ (overwegen – v.t. )om te emigreren naar Nieuw-Zeeland.

17.

De __________________________________ (verwelken) bloemen stonden er treurig bij.

18.

De kleermaker heeft de jas __________________________________ (vastspelden).

19.

Bruno Mars __________________________________ (optreden – t.t.) volgende week ________ in
Amsterdam.

20.

De burgemeester heeft de 14-jarige jongen __________________________________ (prijzen) vanwege
het redden van de drenkeling.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 3
1.

De koper __________________________________ (bieden – v.t.) vijfduizend euro meer dan de
vraagprijs van het huis.

2.

Ik heb de geleende boeken van de bibliotheek met drie weken
__________________________________ (verlengen).

3.

Onweert het of __________________________________ (verbeelden – t.t.) ik het me?

4.

Het meisje heeft naar de jongen in de trein __________________________________ (glimlachen).

5.

In de dierentuin leven __________________________________ (beschermen) diersoorten.

6.

Ik zie aan je gezicht dat je mij __________________________________ (bedriegen – t.t.).

7.

Romy __________________________________ (besluiten – v.t.) haar verjaardag dit jaar niet te vieren.

8.

De __________________________________ (opladen) accu van de telefoon was snel leeg.

9.

De vogelliefhebbers __________________________________ (spotten – t.t.) veel vogels tijdens de
telling.

10.

Florian heeft mij al meerdere keren __________________________________ (onderbreken).

11.

Ze heeft hem schuld __________________________________ (verwijten).

12.

De wond van de patiënt __________________________________ (genezen – v.t.) snel.

13.

Koeien __________________________________ (grazen – t.t.) gemiddeld zeven uur per dag.

14.

Tijdens de storm __________________________________ (beuken – v.t.) de golven tegen de kade.

15.

Het __________________________________ (beloven) geld is eindelijk aan mij gegeven.

16.

Het __________________________________ (voorlezen) verhaal heeft veel indruk gemaakt op de
bezoekers.

17.

Ik __________________________________ (besteden – v.t.) veel geld aan de inrichting van mijn nieuwe
huis.

18.

De __________________________________ (uitschelden) scheidsrechter heeft aangifte gedaan.

19.

De schimmel heeft de bladeren van de plant __________________________________ (aantasten).

20.

__________________________________ (onthouden – t.t.) jij het kenteken van de auto van de
bankovervaller?

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 4
1.

De knobbelzwaan heeft acht eieren __________________________________ (uitbroeden).

2.

De kunstenaar __________________________________ (onthullen – t.t.) het standbeeld.

3.

De __________________________________ (schatten) waarde van deze auto is tienduizend euro.

4.

De camera’s zijn __________________________________ (aansluiten) op mijn computer.

5.

De __________________________________ (afwassen) kopjes zijn nog niet droog.

6.

De jongens __________________________________ (vernielen – v.t.) de struiken in het park.

7.

Hoe laat __________________________________ (weggaan – t.t.) jullie ______________________ van huis?

8.

Mijn ouders __________________________________ (genieten – t.t.) elk jaar van het concert van André
Rieu.

9.

De zinsdelen worden allemaal __________________________________ (onderstrepen) met een kleur.

10.

Tijdens de les __________________________________ (smeden – v.t.) de pubers allerlei plannen.

11.

De hangjongeren __________________________________ (gedragen – t.t.) zich agressief in het park.

12.

De nieuwe tennisvereniging __________________________________ (werven – v.t.) vorig jaar ruim
honderd leden.

13.

De pas __________________________________ (aanschaffen) fiets is gisteren bij het station gestolen.

14.

De reiziger __________________________________ (bevinden – t.t.) zich in een moeilijke situatie.

15.

Gisteren __________________________________ (overvallen – v.t.) twee tieners een bejaarde man.

16.

Het nieuwe pretpark heeft aan al mijn verwachtingen __________________________________
(voldoen).

17.

Het __________________________________ (verhuizen) gezin brengt ieder jaar een bezoek aan hun
oude woonplaats.

18.

Maaike was gisteren alleen in het zwembad __________________________________ (achterblijven).

19.

De __________________________________ (vergroten) foto’s werden aan de muur opgehangen.

20.

De oude vrouw __________________________________ (uitglijden – v.t.) over de natte vloer in de
winkel.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 5
1.

__________________________________ (Overdrijven – t.t.) jij altijd zo?

2.

De __________________________________ (schudden) kaarten werden uitgedeeld aan de spelers.

3.

De Maas __________________________________ (uitmonden – t.t.) in de Noordzee.

4.

Ik __________________________________ (missen – v.t.) de trein, omdat ik te laat was opgestaan.

5.

Hij heeft het huiswerk in zijn agenda __________________________________ (plannen).

6.

De __________________________________ (binnenkomen) post wordt gesorteerd.

7.

Waarom __________________________________ (ophouden – v.t.) je gisteren zo vroeg __________ met
werken?

8.

De chirurg __________________________________ (hechten – t.t.) de wond met acht hechtingen.

9.

De roekeloze bestuurder heeft mij in de bocht __________________________________ (afsnijden).

10.

De kleuter liet zijn limonade vallen op de __________________________________ (schrobben) vloer.

11.

Het __________________________________ (verbazen – t.t.) me dat hij een onvoldoende heeft
gehaald voor die toets.

12.

De jonge kinderen __________________________________ (vluchten – v.t.) toen zij een ringslang op
de weg zagen.

13.

__________________________________ (Verrassen – t.t.) jij je ouders wel eens met een ontbijt op bed?

14.

Wij zijn niet __________________________________ (afwijken) van de route.

15.

De gefrustreerde man __________________________________ (smijten – v.t.) zijn telefoon op de
grond.

16.

De kleren op dit kledingrek zijn allemaal __________________________________ (afprijzen).

17.

De leeuw was uitgeput na de __________________________________ (mislukken) aanval.

18.

Onderweg naar België __________________________________ (begeven – v.t.) de motor van de auto
het.

19.

In het ziekenhuis zijn de wonden van het slachtoffer __________________________________
(onderzoeken).

20.

De __________________________________ (opeten) broodjes smaakten goed.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 6
1.

De nieuwsgierige kinderen hebben het __________________________________ (verbieden) terrein
__________________________________ (betreden).

2.

Gisteren hebben wij verschillende groenten in onze moestuin __________________________________
(zaaien).

3.

De kinderen __________________________________ (plonzen – v.t.) vol enthousiasme in de plas.

4.

__________________________________ (Raden – t.t.) jij het antwoord in een keer?

5.

De lievelingsvaas van mijn moeder is __________________________________ (barsten).

6.

In Afrika __________________________________ (heersen – t.t.) in veel landen veel armoede door de
droogte.

7.

De __________________________________ (verdrinken) vrouw is gevonden door de reddingsbrigade.

8.

De verdachte __________________________________ (loslaten – v.t.) weinig _____________ over de
moord.

9.

Ik __________________________________ (schrijven – t.t.) het verhaal uit de krant over.

10.

De cipier __________________________________ (voorkomen – v.t.) dat de gevangenen vluchten.

11.

De __________________________________ (mishandelen) hond werd vertroeteld door zijn nieuwe
baasje.

12.

Het __________________________________ (opfrissen) schilderij werd in het museum tentoongesteld.

13.

De band heeft tijdens de persconferentie de vragen van de journalisten
__________________________________ (beantwoorden).

14.

De schapen __________________________________ (blaten – t.t.) in de wei.

15.

De wolf, die lange tijd in Nederland verbleef, is weer __________________________________
(verdwijnen).

16.

Johan Cruijff __________________________________ (gelden – v.t.) als de meest legendarische
voetballer van Nederland.

17.

Elke zaterdagmorgen __________________________________ (fluiten – t.t.) ik een voetbalwedstrijd.

18.

De __________________________________ (kiezen) film viel uiteindelijk erg tegen.

19.

Het verliefde stel __________________________________ (omhelzen – v.t.) elkaar innig toen ze elkaar
weer zagen na lange tijd.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 7
1.

Het ambulancepersoneel __________________________________ (vrezen – v.t) voor het leven van de
peuter.

2.

Jolien __________________________________ (poetsen – t.t.) haar nieuwe schoenen elke dag.

3.

De tuinder __________________________________ (bestrijden – v.t.) het ongedierte met gif.

4.

De kinderen hebben twee uur in de speeltuin van het pretpark __________________________________
(spelen).

5.

De __________________________________ (bereiden) gerechten werden geserveerd.

6.

Hij __________________________________ (verslinden – t.t.) stapels boeken in de zomervakantie.

7.

De nieuwe school is door een interieurontwerper __________________________________ (inrichten).

8.

De leerlingen __________________________________ (geven – v.t.) stiekem briefjes door tijdens de
les.

9.

De __________________________________ (afsnijden) bloemen werden in de vaas gezet.

10.

___________________ (Weggaan – t.t.) jij altijd ___________________ zonder gedag te zeggen?

11.

Het __________________________________ (nazeggen) woord werd niet begrepen door de
buitenlander.

12.

De kinderen hebben tijdens de rekenles verschillende voorwerpen
__________________________________ (opmeten).

13.

De gastvrouw __________________________________ (begroeten – v.t.) haar gasten bij de ingang van
het pension.

14.

__________________________________ (Lezen – t.t.) jij altijd zo veel boeken in een week?

15.

De kapotte lamp in de woonkamer is __________________________________ (vervangen).

16.

De profvoetballer __________________________________ (twijfelen – v.t.) aan de betrouwbaarheid van
de loting.

17.

De __________________________________ (ontsnappen) kangoeroe zit weer veilig in zijn hok.

18.

__________________________________ (opeten – t.t.) die zure appel niet ___________________!

19.

Het afval werd door het schip in zee __________________________________ (lozen).

20.

Het kleine meisje was niet blij met haar __________________________________ (vlechten) haar.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

Dag 8
1.

De __________________________________ (verwaarlozen) goudvis heeft het niet overleefd.

2.

De verdachten hebben zich __________________________________ (melden) op het politiebureau.

3.

De uitvinder __________________________________ (ontwerpen – v.t.) een step met een motor.

4.

__________________________________ (Aanbieden – t.t.) jij je excuses nog _______________?

5.

Het __________________________________ (uitrusten) kind speelde weer vrolijk verder.

6.

De oma’s __________________________________ (haken – v.t.) uit verveling een mooie sjaal.

7.

De wind heeft de wolken __________________________________ (verdrijven).

8.

Iris __________________________________ (bestellen – t.t.) voor haar verjaardag twee taarten bij de
bakker.

9.

De __________________________________ (opblazen) ballonnen werden in de woonkamer
opgehangen.

10.

Onze nieuwe auto heeft een snelheid van tweehonderd kilometer per uur
__________________________________ (bereiken).

11.

De inwoners __________________________________ (zien – v.t.) de overstroming niet aankomen.

12.

In verband met de plotselinge dood van de burgemeester __________________________________
(luiden – v.t.) de klokken van de kerk heel lang.

13.

Opa heeft de antieke klok weer __________________________________ (opwinden).

14.

De __________________________________ (aanmoedigen) spelers maken veel doelpunten.

15.

__________________________________ (Ontbijten – t.t.) jij elke ochtend met de hele familie aan tafel?

16.

Het Nederlands elftal heeft de belangrijke wedstrijd __________________________________
(verliezen).

17.

De __________________________________ (ontvangen) uitnodiging werd snel gelezen.

18.

Mike __________________________________ (niezen – t.t.) soms wel vier keer achterelkaar.

19.

Ik __________________________________ (vergeten – v.t.) vanmorgen mijn agenda in mijn tas te
doen.

20.

Ik __________________________________ (zweten – t.t.) erg snel tijdens het sporten.

Tegenwoordige tijd:

Verleden tijd:

Voltooid deelwoord:

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord:

