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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf persoonsvormen bij de plaatjes.
Kies uit: hij bespeelt – zij betaalt – hij bestuurt – zij vertelt.

Weet je het nog?
Het deelwoord van een werkwoord krijg je als je zegt: ik heb ..., ik ben ... .
Deelwoorden eindigen op ~t, ~d of ~en: ik heb gerend, ik heb gepakt, ik ben gekomen.

Deelwoorden van werkwoorden die met be~, ge~, her~, ver~ of ont~ beginnen,  
krijgen geen extra stukje ge~. Dat is lastig, want daardoor klinkt het deelwoord van  
deze werkwoorden vaak hetzelfde als de hij-vorm tt: hij betaalt - hij heeft betaald.
De hij-vorm tt eindigt altijd op een t: hij betaalt, hij verdient, hij herkent, het gebeurt.
Sommige deelwoorden van deze werkwoorden eindigen op een d, andere op een t:
ik heb verdiend, ik heb ontdekt, ik heb betaald. t of d? Je mag ze langer maken!

Twijfel je: betaalt of betaald? Denk dan aan een ander werkwoord, bijvoorbeeld pakken.
betalen - Hij ... de rekening. Met pakken: Hij pakt de rekening.
Pakt is een persoonsvorm. Schrijf van betalen dus ook een pv: Hij betaalt de rekening.
betalen - Hij heeft de rekening ... . Met pakken: Hij heeft de rekening gepakt.
Gepakt is het deelwoord. Schrijf van betalen dus ook het deelwoord: Hij heeft de rekening betaald.
Lees kaart WW17 en kaart WW18 nog eens.

Is het dikgedrukte woord een persoonsvorm tt (pv) of een deelwoord (dw)? Kruis aan.
pv dw pv dw pv dw

Hij heeft alles bekend. Q Q Zij bestelt een kop thee. Q Q Hij verzamelt dvd’s. Q Q 
Ik heb ook iets ontdekt. Q Q Ze bewaart een geheim. Q Q Ik heb het gelezen. Q Q 
Hoe bevalt je rode pen? Q Q Toen ben ik gevallen. Q Q Hij betaalt het eten. Q Q 

Schrijf bij ieder werkwoord de hij-vorm tt op.

beleven - hij bewegen - hij vertellen - hij 

vertalen - hij ontdekken - hij geloven - hij 

bedoelen- hij herkennen - hij verliezen - hij 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

WW17-WW18

Wat ga je doen?

Je herhaalt deelwoorden en persoonsvormen van werkwoorden met be~, ge~, 
her~, ver~ en ont~.
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Aan de slag

Terugkijken

Schrijf bij ieder werkwoord het deelwoord op.

hij heeft ... hij heeft ... hij heeft ...

sparen koken tellen

herhalen beloven verdienen

ontmoeten vertellen bereiken

bestellen herkennen ontkennen

De woorden gebeurt en gebeurd bestaan allebei.
Welk woord past in de zin? Zet daar een kring om.

Er is gisteren weer veel gebeurt / gebeurd. Wat gebeurt / gebeurd daar nu weer?

Straks, om zes uur, gebeurt / gebeurd het! Het ongeluk is dáár gebeurt / gebeurd.

Welke uitspraak klopt? Kruis de goede regel aan.

Q Ed vertelt een mop. Vertelt is een persoonsvorm, dus schrijf je vertel + t.
Q Ed verteld een mop. Verteld is geen persoonsvorm, dus maak je het langer: vertelde.
Q Ed vertelt een mop. Vertelt is een persoonsvorm, dus maak je het langer: vertelde.
Q Ed vertelt een mop. Vertelt is geen persoonsvorm, dus maak je het langer: vertelte.

Schrijf de goede werkwoordvormen op. Alle zinnen staan in de tt.

betalen Mijn moeder ... meestal met een pinpas. zij 

zingen We hebben vanochtend voor de jarige Job ... . 

beloven Dat klinkt mooi, maar dat heb je al zo vaak ... ! 

gebeuren Papa zegt: ‘Het ... niet! En daarmee uit!’ het 

herhalen De presentator ... alle sportuitslagen nog een keer. hij 

herkennen Je zus is zo veranderd, ik had haar echt niet ... . 

Schrijf uit deze taak drie werkwoordvormen op, waarbij je goed moet opletten.  
Schrijf bij de persoonsvormen ook hij, zij of het en bij de deelwoorden ik heb of ik ben.
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7413 g  =    kg 

    

4 ton  =    kilogram 

    

4345 gram  =    kilogram 

    

4.2 ton  =    kilogram 

    

143 gram  =    kilogram 

    

7.8 kg  =    g 

    

62 kilogram  =    gram 

    

2 ton  =    kg 

    

5.6 kg  =    g 

    

7226 g  =    kg 

    
 

 

76053 kg  =    ton 

    

8199 g  =    kg 

    

5417 gram  =    kilogram 

    

409.7 g  =    kg 

    

2406 gram  =    kilogram 

    

41858 kg  =    ton 

    

6405 gram  =    kilogram 

    

7351 gram  =    kilogram 

    

0.39 ton  =    kg 

    

6268 gram  =    kilogram 

    
 

 

87267 kg  =    ton 

    

3.3 ton  =    kg 

    

7.9 kg  =    g 

    

527 g  =    kg 

    

3612 g  =    kg 

    

84922 kilogram  =    ton 

    

32775 kg  =    ton 

    

33517 kilogram  =    ton 

    

1915 g  =    kg 

    

8.4 kilogram  =    gram 

    
 

 

72687 kilogram  =    ton 

    

9111 g  =    kg 

    

82294 kg  =    ton 

    

0.32 kilogram  =    gram 

    

538.7 g  =    kg 

    

1274 gram  =    kilogram 

    

84 ton  =    kg 

    

5636 gram  =    kilogram 

    

6.7 ton  =    kg 

    

0.65 kilogram  =    gram 
    
 

 

 


