
7Les 3

1 Omkring de passende persoonsvorm. Schrijf hem daarna in de zin.

overtuig – overtuigt – overtuigen

__________________ de verkoper jou met die prijs?

lees – leest – lezen

Ik __________________ wekelijks een stripverhaal. 

werk – werkt – werken 

Meerdere tekenaars __________________ aan dat verhaal.  

verzamel – verzamelt – verzamelen

Welke strips __________________ jij?

besta – bestaat – bestaan

Een gagstrip __________________  vaak uit één bladzijde.

geef – geeft – geven

Elk jaar __________________ oma me een strip cadeau.

2 Bedenk een passend onderwerp. Vul aan.

__________________ liggen netjes geordend op de tafel.

Heb __________________ al veel verkocht?

__________________ vindt nergens de laatste strip van die reeks.

__________________ kreeg een handtekening van Marc Sleen! 

Vorige week leerde __________________ mij een vos tekenen.

__________________ verras mijn mama met een boek.

Les 3  Ik weet dat werkwoorden in de tegenwoordige tijd en 
in de verleden tijd kunnen staan.
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Overtuigt

lees

werken

verzamel

bestaat

geeft

De strips

       jij

Mama

Michiel

                                  juf

Ik

bv.



8 Les 3

3 Onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal. 
 Schrijf de infinitief. Schrijf dan de persoonsvorm in de verleden tijd.

 infinitief persoonsvorm
  verleden tijd

Overal lopen ratten! __________________ __________________

Ik hou niet van lastige vragen. __________________ __________________

Ik wil geen pottenkijkers. __________________ __________________

Het ligt in het water. __________________ __________________

Woon je hier, mevrouw? __________________ __________________

We lachen met die mop! __________________ __________________

4 Vul de tabel aan met de juiste vorm van het werkwoord.

infinitief stam persoonsvorm 
tegenwoordige tijd

persoonsvorm 
verleden tijd

brengen

_______________

_______________

_______________

lopen

_______________

_______________

_______________

_______________

vlieg

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

bedenk

ik ____________________

hij ___________________

je schrijft

mama kiest

opa __________________

je ____________________

de lezer leest

ik ____________________

ik ____________________

hij ___________________

je ____________________

mama ________________

opa __________________

je verzon

de lezer ______________

ik ____________________

gebruiken

_______________

danken

_______________

verras

_______________

oma __________________

jij ____________________

Ria __________________

oma __________________

jij ____________________

Ria __________________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

ik ____________________

Stef wuift

hij droomt

ik hoorde

Stef __________________

hij ___________________
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lopen

houden

willen

liggen

wonen

lachen

vliegen

schrijven

kiezen

verzinnen

lezen

bedenken

breng

schrijf

kies

loop

verzin

lees

breng

vliegt

 loopt

verzint

bedenk

bracht

vloog

schreef

   koos

 liep

    las

bedacht

liepen

hield

wou/wilde

lag

woonde

lachten

verrassen

horen

wuiven

dromen

gebruik

dank

hoor

wuif

droom

  gebruikt

verrast

 dankt

hoor

  gebruikte

verraste

 dankte

  wuifde

 droomde


