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Werkwoorden in de tegenwoordige ti jd (2)

Spellingweter 34  Zo schrijf je werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

De onderwerpen zijn geel gemarkeerd. Onderstreep telkens de pv. De onderwerpen zijn geel gemarkeerd. Onderstreep telkens de pv. 

Juf Evi opent de deur van de lege speelzaal. Ze perst haar lippen op elkaar. Ze heeft duidelijk 

moeite om een lach te verbergen. “Heb je je alweer verslapen, Siemen?” zegt ze zacht. 

Ik schrik al niet meer van haar vraag.

De onderwerpen zijn geel gemarkeerd.
Vul de persoonsvorm van het werkwoord aan in de juiste vorm. Kies uit:

krijgen – moeten – gniff elen – sluiten – zullen – komen – vallen

1 Ik (k)  voor de tweede keer deze week te laat.

2 Ik (v)  nog eens door de mand.

3 Dan (k) ik het misschien toch nog aan de stok met juf Olga.

4 Ja, dan (m) dat maar.

5 “Ach zo”, (g) juf Evi even.

6 Ze (s)  de deur alweer.

7 “Juf Olga (z)  blij zijn om je te zien.”

Kruis aan. Staat de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud? Is het de 1e, 2e of 3e persoon?

Zin enk. mv. 1e pers. 2e pers. 3e pers.

1 Juf Olga kent mijn papa.

2 We helpen hem om weer op te staan.

3 Hij kan gewoon weer stappen.

4 Ze blijven me met vragen bestoken.
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a Markeer:

het onderwerp.

b Onderstreep de persoonsvorm.

1 Ik zet alles nog even op een rijtje.

2 Pa valt van de trap.

3 Ik bel de dokter.

4 Die inspanning kost me veel moeite.

c Vul het schema aan.

Infi nitief 1e persoon 
enkelvoud

2e/3e persoon 
enkelvoud Meervoud

1 ik hij wij 

2 ik jij jullie 

3 ik de man juff en 

4 ik zij zij 

Vervoeg de werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd.

Op de eerste rij (houden)  Abdi en Niels hun hand voor 

hun mond. Ze (hebben)  moeite om het niet uit te 

schateren. Ook op de andere banken (klinken)  gegiechel. 

Abdi (laten)  zich voorover op de werktafel vallen en 

(klapperen)  met zijn handen op het hout terwijl hij 

met zijn voeten op de grond (roff elen)  . 

Maar juf Olga (houden)  de teugels stevig in handen. 

“Even zwijgen nu, afgesproken?” Haar stem (klinken)  erg 

autoritair en het (worden)  snel stil in de klas, 

want het (gebeuren)  niet vaak dat zij krachtig haar stem 

(verheff en)  .

Hoe (gaan)  het verhaal verder? 

(lezen)  het vervolg. 

4

5

Meer lezen? 
Verwikkeld in een leugen, 
Koen D’Haene, Talentbib 5

5
Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Als Siemen voor de zoveelste keer te laat komt op 
school, verzint hij een verhaal over zijn vader die van 
de trap is gevallen. Juf Olga is erg bezorgd. Ze blijft 
maar vragen stellen over het ongeval. Het zweet breekt 
Siemen uit. Tot overmaat van ramp stelt ze voor om 
’s avonds even langs te komen bij hem thuis. Wat nu?

Verw
ikkeld in een leugen  |Koen D’haene

Verwikkeld in een leugen
Koen D’haene | Pieter Fannes
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Afk orti ngen

Spellingweter 16  Afkortingen

Kijk goed. Bedek de afkorting en schrijf die in de zin. 

EUR  Een hemd kost in de winkel ongeveer 55  .

cm  Een Engelse inch is 2,54  .

ond.  Ik markeer het  geel in elke zin.

ml  In 1 deciliter zitten 100  .

m.a.w.  ‘Beslist’ betekent  ‘kordaat’!

bv./bijv.  Ik hou  niet van gevechtssporten.

Schrijf de afkortingen in de juiste kolom.

UZ – tel. – d.w.z. – VTM – vip – gsm – km – o.a. – EUR – wc – i.p.v. – NAVO

 Met afkortingsteken(s)
Zonder afkortingsteken

Drukletters Schrijfl etters

a Verbind de afkorting met het juiste woord.

NMBS

blz.

gps

VS 

global positioning system 

bladzijde 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

Verenigde Staten

b Schrijf de afkorting bij de juiste afbeelding.
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a Onderstreep de woorden die je kunt afkorten.

b Schrijf de afkorting op.

1 Mijn broer reisde 4 000 kilometer met de wagen! 

2 Hij nam een Eerste Hulp Bij Ongevallen-koff er mee. 

3 In Italië at hij tagliatelle, spaghetti, ijsjes, enzovoort. 

4 Hij vindt pasta namelijk lekker. 

5 We krijgen les van mevrouw Verstraelen. 

Herschrijf de zin met de juiste afkortingen.

1 Nog 13 kilometer tot aan het gebouw van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep!

2 Ik bekijk bijvoorbeeld de schoolwebsite op mijn personal computer.

Vul de juiste afkorting in. Kies uit:

t.e.m. – o.a. – tv – BV – FC – dvd – min.

In 1983 kwam Het Liegebeest voor het eerst op  . 

Het was een poppenprogramma over een leugenachtige slang met afl everingen van 30 

In het zwevende kasteel woonde hij samen met  Dikkie, Willem en Fientje, 

de kokkin Bomma en Augustijn de dichter. Carry Goossens sprak een van de stemmen in. 

Hij werd later een  door zijn rol in De Kampioenen.

Het programma werd  2003 uitgezonden. Daarna verdween het van de buis. 

In 2010 verscheen het eerste seizoen op  .

Mijn moeilijke woorden

4
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Woorden net als kous, ei, rij en banaan

Spellingweter 11  Woorden net als ei en rij
Spellingweter 12  Woorden net als kous
Spellingweter 14  Woorden net als banaan

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

de bedreiging  Die vlammenzee vormde een ernstige . 

twijfelen  Door haar leugens begin ik aan haar verhaal te  !

Parijs  wordt vaak ‘de lichtstad’ genoemd.

de kousenbroek  In de winter draag ik een  .

de pralines  Tijdens dat feestje at ik te veel  !

de kapitein  De  is de baas van het schip.

a Vul de woorden aan met ei, ij of ou.

b Schrijf ze in de juiste kolom. Gebruik een woordenboek als je twijfelt.

de toesch wers – de bl dschap – de omh ning – 

het huish den – het l nstuk – ndeloos

ou ij ei

Geef het synoniem.

1  verschil

2 zaterdag en zondag

3 zand waarin je wegzakt

4 Egyptische koning

5 bom om te werpen

6 toverkunst
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Noteer het juiste woord in de zin. De eerste letter krijg je.

1 Je doet dit (g)  aan, dus niet overhaast.

2 (j)  is de eerste maand van het jaar.

3 Het paard draaft in (g)  .

4 Het kanonschot maakte veel (l)  .

5 In dit (s)  komen de treinen aan.

Vul het leugentje om bestwil aan met een synoniem voor het woord tussen haakjes.

Liefste (lerares) (j)

Ik maakte in de (schoolvrije week in de herfst) (h)  mijn taak, 

maar kan die (jammer) (s)  genoeg niet inleveren.

Zo trots als een (dier met veren) (p)  nam ik de taak 

mee op (tocht) (r)  .

Ik bezocht mijn (ouders van mijn mama en papa) (g)

in (continent in het zuiden) (a)  .

Zij hebben in de (grote zandvlakte) (w)

een (opvang voor gevonden dieren) (a)

voor (dieren met twee bulten) (k)  .

Bij aankomst werden we door een (politieman) (a)

(gestopt) (a)  .

Hij dacht dat mijn taak een spionagedocument was.

Het avontuur gaf me (ongemak aan de buik) (b)  . 

Ik kon de taak niet opnieuw maken.

Mijn moeilijke woorden
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