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Werkwoorden in de tegenwoordige ti jd

“Is spellingfouten maken dom, professor?” vraagt Kim.
“Nee!” antwoordt de professor beslist. 
“Iedereen maakt fouten. Dat maakt je nog niet dom.”
“Maar spelling heeft duidelijke regels”, zegt Kim.
“Juist”, reageert de professor. “En die kun je leren.”
“Maar als je niet je best doet om die regels te 
onthouden, dan is dat wel dom”, besluit Kim.
“Precies!” stemt de professor in.

Spellingweter 34     Zo schrijf je werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

a Markeer het onderwerp met geel en onderstreep de persoonsvorm.
 Let op: er staan onregelmatige werkwoorden tussen!

Bv. De zon schijnt vandaag.

1  De leerling  antwoordt fout.

2  Ik  spring een gat in de lucht. 

3  Jij  bent niet dom!

4  Het paard  heeft lange manen.

b Vul het schema aan.

Infi nitief 1e pers. enk. 2e/3e pers. enk. Meervoud Geen pv

bv. ik de zon wij 
de zon heeft 

1  ik  
de leerling jullie jij hebt 

2  ik  
de tijger zij wij hebben 

3  ik  hij  wij  
ze zijn 

4   ik zij  
jullie ik heb 

5 
ik hij wij 

c Vul de tabel aan met een eigen voorbeeld.

1

De zon 

schijnen schijn schijnt schijnen
geschenen

les 5



16 Thema 2 - les 5

Is het onderstreepte woord een persoonsvorm of niet? 
Noteer het werkwoord in de juiste kolom.
Tip: de persoonsvorm kun je vinden door de ja-neevraag te stellen.

Pv Geen pv

1 Het jongetje speelt in de zandbak.

2 Je wandelt niet graag, hé?

3 De kinderen zwemmen in het koude water.

4 Ik heb een ander geluid gehoord.

5 Mijn zussen redden het wel dit schooljaar.

6 Het elftal moet thuis spelen.

7 Ebru en Mira gooien de bal naar elkaar.

8 Jesse is 10 jaar geworden.

9 Geef je dat zomaar weg?

Noteer eerst de stam. Noteer dan het werkwoord in de tegenwoordige tijd.

  Stam Persoonsvorm

1 beantwoorden

2 spellen

3 luiden

4 houden

5 besteden

6 poetsen

7 werken

8 haasten

9 rijden

10 dromen

 je elke brief zelf?

Hij   het woord verkeerd.

Onze slogan   : ‘Zet je in, leef je uit!’

De agent   je tegen.

Liam   veel geld aan zijn hobby.

Mama en papa   het huis.

 wat harder!

Ik   me naar het werk.

De auto   heel hard.

Arthur   ervan om piloot te worden.

2
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Vervoeg de werkwoorden in de tegenwoordige ti jd. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 vechten  De gewonde krijger   als een leeuw. 

2 gaan   Waarom   je naar huis?  

3 vertellen   De meester   boeiend.  

4 kijken   Wie   naar een fi lm? 

5 wachten  De jongen heeft lang   op de bus. 

6 antwoorden  Waarom   je telkens te vroeg? 

7 dalen  De temperatuur   snel. 

8 beroven  De dieven   enkele oude dames. 

9 niezen  Jullie   door een verkoudheid. 

10 lezen  Mijn zus   veel boeken. 

Noteer de juiste werkwoordsvormen. Noteer de juiste werkwoordsvormen. Noteer de juiste werkwoordsvormen. 

Een leugentje om bestwil

Op maandag (staan)   mijn vrienden en vriendinnen samen op de 

speelplaats. We (spelen)   een spelletje. Ik (vinden)

het heel leuk. Dan (komen)   mijn beste vriendin de schoolpoort binnen. 

Ze (hebben) een nieuwe jas, een jas met felle kleuren. Waarschijnlijk heeft 

ze hem dit weekend (kopen)   . 

Ze  onmiddellijk of ik de jas mooi vind. Ik  niet 

te zeggen dat ik hem niet zo mooi vind. Ik   : “Ja hoor, heel mooi!” 

Zo   ze zeker niet boos. Ze dat ze graag wil 

meespelen en het   een leuke ochtend. 

“Tring!” De bel! Het is tijd om naar binnen te   .  

4
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Gooi met de dobbelsteen en lees het onderwerp. Trek een kaartje met een werkwoord. 
Vervoeg het werkwoord met het onderwerp en noteer het.

Worp 1           Worp 2

Worp 3

6

7
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les 10

Afk orti ngen

d.w.z.

km

namelijkdat wil zeggen 

ww.

EUR

werkwoord

kilometer

nl.

tv

televisie

euro

watercloset
wc

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

zonder afkortingsteken (drukletters) spellingweter 16

EHBO  Als iemand gewond is, gebruik ik   . 

EUR  Dat kost vijf   . 

VRT  De   zendt Het journaal uit.

zonder afkortingsteken (schrijfl etters) spellingweter 16

m  Mijn kamer is 4   breed. 

tv  Kijk jij graag naar   ? 

pc  Ik moet mijn huiswerk op de   maken. 

km  Deze tocht is tien   . 

wc  Ik moet dringend naar de   .

met afkortingsteken spellingweter 16

d.w.z.  Het is negen uur,   dat het bedtijd is. 

min.  Er zitten zestig   in een uur.

enz.  Ik ken veel vogels: merels, mussen, eksters,  

ond.  Het   in de zin markeer ik. 

nl.   Jana gaat vaak op reis,   naar Frankrijk.

1
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Noteer de juiste afkorting.

 dat wil zeggen   

kilometer   

watercloset   

minuten   

onderwerp   

enzovoort   

meter   

televisie   

met andere woorden   

euro   

namelijk   

personal computer   

werkwoord   

Eerste Hulp Bij Ongevallen   

Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep   

global system for 
mobile communication   

Noteer de afkorting bij de afbeelding.

Noteer de juiste afkortingen. Kies uit:

e.a. – bv. – p. – pc – tel. – sec.
z.o.z. – vip – MB – blz.

en andere(n)   

personal computer   

seconden   

zie ommezijde   

megabyte   

bijvoorbeeld   

pagina   

telefoon   

very important person   

bladzijde   

2
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Maak de zin korter. Herschrijf de zin met de juiste afkortingen. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Over tien minuten begint de school.

  

2 Ik heb veel snoepjes, onder andere zuurtjes en lolly's.

  

3 Duid het onderwerp aan in de zin. 

  

4 Onderstreep het werkwoord in de zin. 

  

Vul de juiste afkorting in.

Mama komt net thuis na een lange treinrit van 250   . Ik wil haar 

graag verrassen met een cadeautje,   dat ik naar de winkel moet. 

Ik vertel dat ik naar de bibliotheek ga, maar fi ets in 15   naar de 

snoepwinkel. Ik wijk uit voor een eekhoorn op de weg en val. Gelukkig 

heeft de winkel een   -koff er. Ik vraag in de winkel de grote doos 

pralines die ik op hun website zag. Ik moet 12,50   betalen. 

Dolblij fi ets ik vliegensvlug terug naar huis met mijn cadeau. 

Zoek de betekenis van deze afkortingen. Je mag een woordenboek gebruiken.

– “Goedemorgen mevr., ik zoek de directeur.  

– Ik ben 5 min. te laat op school   

t.g.v. de busstaking en wilde hem dat even uitleggen.”  

– “Dat lukt helaas niet. Hij heeft nl. een vergadering op dit moment.”  

– “Zou ik hem anders a.s. woensdag even kunnen spreken?  

 Onze klas wil graag een BV uitnodigen  

 als vip op het schoolfeest en ik wilde vragen of dat kan.”  

– “Ik zet voor jou een afspraak om 12.15 u. in zijn agenda.”  

– “Dankuwel. Dan heb ik t.e.m. woensdag tijd om een BV te vinden.”  

45
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Schrijf een advertentie om een skateboard te verkopen. Hoe langer je advertentie, 
hoe meer ze kost. Gebruik dus afkortingen.  
Je mag afkortingen opzoeken in het woordenboek. 

Informatie over het skateboard:

Zwart, esdoorn deck,
2 jaar geleden gekocht bij SkateShop Gent, 
zo goed als nieuw.
Het skateboard is 78 centimeter lang en 
20 centimeter breed en heeft wieltjes met een 
diameter van 55 millimeter. 
De prijs is nader overeen te komen.

Informatie over jou: 

Je bent bereikbaar na de schooluren en je 
telefoonnummer is 010/234455. 

8

9
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les 14

Woorden net als kous, ei, rij en banaan

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

woorden net als kous spellingweter 12

trouwens  Ik ga ze   aandoen voor het verjaardagsfeest. 

de grootouders  Mijn   zijn heel lief. 

woorden net als ei en rij spellingweter 11

geleidelijk     aan werd ik weer fi tter. 

eindeloos  Het opruimen van mijn kamer duurde   . 

eigenlijk  Ik heb   geen idee waar we naartoe gaan.

het onderscheid   Tussen zwart en wit zit een groot   . 

dreigen   Mijn ouders   met een zware straf. 

verschijnen  Elke dag   heel veel kranten. 

hij overdrijft  Je moet hem niet geloven want hij   altijd.

het drijfzand  Let op! Hier vind je soms   .

blijkbaar     hebben we morgen een toets. 

woorden net als banaan spellingweter 14

het paradijs  Ik droom soms van een   . 

het karakter  Sara heeft een heel lief   . 

de granaat  De soldaat gooide een   . 

de favoriet  Koekjes met chocolade zijn mijn   . 

de farao  In Egypte zat een   op de troon. 

het asiel  Onze buurman redde een kat uit het   . 

de familie  Wij vieren Kerstmis altijd met onze hele   .

Van mijn familie is mijn oom Max mijn favoriet. Hij kan 
werkelijk eindeloos verhalen vertellen. Zo zegt hij dat 
hij laatst de grootouders van iemand heeft gered. Dat 
deed hij door ... een granaat weg te koppen! Volgens 
mij overdrijft hij trouwens verschrikkelijk. Ik denk dat 
hij hem eigenlijk gewoon heeft gevangen. 

1
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Vul de woorden aan met ei, ij of ou. Noteer ze in de juiste tekening. 
Gebruik het woordenboek bij twijfel. 
Tip: de verfspatten zetten je ook op weg!

het ondersch d – de bl dschap – bl kbaar – geb wd – dr gen – het dr fzand

volh den – de juff r w – gel delijk – de inl ding – aanh den – versch nen

 ij 

ei

ou

Rangschik de woorden alfabetisch. 

onderscheid – verschijnen – granaat – aangehouden – volhouden – talent

1  

4  

2  

5  

3  

6  

2
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Herken je de tekeningen? Noteer de woorden.

a g i s l j

f r j e i k

r j z n

d i f a d

e e h u e n

t g n o d

m e n n g

o h i i

Noteer het juiste woord in de zin. De eerste letter krijg je.  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 New York is een stad in (A)  . 

2 Iets dat zo koud is als ijs, is (ij)  . 

3 Een (b)  gaat af bij brand. 

4 Mijn tante, nonkel en oma vormen mijn (f )  . 

5 We zagen een toneelstuk in de (s)  . 

6 Sneeuw die van een berg schuift, is een (l)  . 

Vul de tekst aan. Kies uit: 

favoriet – Afrika – farao – hou – familie – vakantie – paradijs – woestijn – reis – drijfzand

Mijn papa is mijn   . Maar ik hou van 

heel mijn   ! In de zomer gaan we 

op   naar   . 

Ik   heel erg van 

de   . Het is daar net een 

 . We willen een piramide en 

een   zien. Maar opgepast voor 

 ! Lang leve de   !

4

5
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Schrijf een leugentje waarin je uitlegt aan je juf of meester waarom je je huiswerk niet 
hebt gemaakt. Gebruik zoveel mogelijk banaanwoorden en woorden met ou, ei en ij. 
Probeer er minstens één afkorting in te verwerken. 

Heb je inspiratie nodig? Denk dan aan deze woorden. 

7

8

dreigen
eindeloos

alarm
lawine
vakantie
granaat

aangehouden
grootouders
juff rouw
tegengehouden

d.w.z.
m.a.w.
nl.
o.a.

blijkbaar
Frankrijk
Parijs
verschijnen


