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spelling van de werkwoorden
•

vervoegen 19

•

•

het hele werkwoord 19

• 	dezelfde werkwoorden, maar toch anders 26

werkwoorden die op elkaar lijken 24

•

tijden van het werkwoord 19

•

‘rare’ deelwoorden 26

• 	zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden 23
• 	voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 23
•

werkwoorden

tegenwoordig deelwoord 24

Werkwoorden zijn woorden die veranderen als je er ik, jij, hij of zij voorzet.
(Zie ook pag. 30).
vb eten - ik eet; drinken - ik drink; slapen - hij slaapt; spelen - zij speelt.
Werkwoorden zijn ook woorden die je in een andere tijd kunt zetten.
vb wandelen - wandelden; rijden - reden; zitten - zaten, fietsen - fietsten.

vervoegen van
het werkwoord

Het werkwoord veranderen als je er ik, jij, enz. voorzet, heet vervoegen.
Drink, drinkt, dronk, gedronken zijn vervoegingen van het ‘hele’ werkwoord drinken
Wandel, wandelde, wandelden, gewandeld zijn vervoegingen van het ‘hele’werkwoord wandelen.

het hele
Het hele werkwoord eindigt altijd op n, op en of op medeklinker + en.
werkwoord
staan, gaan, zien
vb op n
		 op en
lopen, geven, drinken
		 op medeklinker + en
zitten, straffen, bidden
Een ander woord voor hele werkwoord is infinitief.
tijden van het
werkwoord

Zinnen staan in een bepaalde tijd.
Aan de werkwoorden in de zin kun je zien, in welke tijd.
De meest gebruikte tijden in zinnen zijn:

ott

onvoltooid tegenwoordige tijd: ott of gewoon tegenwoordige tijd
vb Ik ga naar oma.
		 Wij sturen Peter een fax.
ovt

onvoltooid verleden tijd: ovt of gewoon verleden tijd		
vb Ik ging naar oma.
		 Wij stuurden Peter een fax.
vtt

voltooid tegenwoordige tijd: vtt
vb Ik ben naar oma gegaan.
		 Wij hebben Peter een fax gestuurd.
De werkwoorden ben en hebben helpen gegaan en gestuurd.
	Daarom heten ben en hebben in deze zinnetjes hulpwerkwoorden ( zie ook pag. 30).
Gegaan en gestuurd heten in deze zinnetjes voltooid deelwoord (zie pag. 30).
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