Werkwoordspelling
Tegenwoordige tijd persoonsvorm
Ik loop hij loopt wij lopen

Dit boekje is gemaakt om de werkwoordspelling van de persoonsvorm in
de tegenwoordige tijd te leren. Als je goed de regels volgt dan ben jij
straks een ster in werkwoordspelling.

Jij kunt straks:
1. De persoonsvorm vinden in de zin.
2. Van een werkwoord, de stam opschrijven.
3. De regel stam+t goed toepassen op de persoonsvorm in de zin.
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In dit werkblad ga je op zoek naar de persoonsvorm in de onderstaande zinnen.
De persoonsvorm is altijd een werkwoord. Werkwoorden zijn woorden
die aangeven wat er wordt gedaan (doe-woorden).
Je kunt de persoonsvorm vinden door de zin vragen te maken. De
persoonsvorm komt dan voor aan te staan.
Voorbeeld: Jan loopt naar huis. Loopt Jan naar huis? Loopt = persoonsvorm.
Oefening 1: Maak de zin vragend en schrijf de persoonsvorm op.
1. Hij werkt heel hard aan zijn werkstuk.
Vraagzin:……………………………………………..

Persoonsvorm= ……………

2. Zij fietst elke dag naar school.
Vraagzin: …………………………………………….

Persoonsvorm= ……………

3. De bouwvakker valt tegen de muur aan.
Vraagzin: …………………………………………….

Persoonsvorm= …………….

4. Het meisje draagt de emmers met water.
Vraagzin: ……………………………………………

Persoonsvorm= …………….

5. De directeur ontslaat 5 werknemers.
Vraagzin: …………………………………………….

Persoonsvorm= ……………...

6. Hij gaat de marathon lopen.
Vraagzin: …………………………………………….

Persoonsvorm= ………………

7. De kleine fiets maakt erg veel geluid.
Vraagzin: ……………………………………………

Persoonsvorm= ………………
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Persoonsvorm
In de vorige oefening ben je op zoek gegaan naar de persoonsvorm. Je weet nu dat
de persoonsvorm een werkwoord is en dat je hem kan vinden door de zin vragend te
maken.
Werkwoord
Een werkwoord kan op verschillende manieren worden geschreven. Denk maar eens
aan het werkwoord lopen. Je zegt ik loop, hij loopt, wij lopen, hij heeft gelopen. In
dit werkblad gaan we ons concentreren op de schrijfwijze van werkwoorden in de ik
vorm. Deze vorm noemen we ook wel de stam. Ik loop, ik fiets, ik ren, ik ga.
Jij weet vaak wel hoe je de ik vorm moet uitspreken van een werkwoord, maar de
manier van schrijven levert soms problemen op. Daarom gaan we die hier oefenen.
De ik vorm is ook erg belangrijk bij de volgende stappen van de werkwoordspelling.
Uitleg
De ik vorm (stam) is meestal het hele werkwoord –en. Soms moet je wat veranderen
aan de stam om het kloppend te maken.
Voorbeeld:

hele werkwoord = bereiken

stam= ik bereik

Hele werkwoord = fietsen

stam= ik fiets

Maar let op Hele werkwoord= lopen

stam= ik loop

Hele werkwoord= gaan

stam= ik ga

Hele werkwoord= beloven

stam= ik beloof

Hele werkwoord= verhuizen

stam= ik verhuis

Oefening 2: Schrijf van elk werkwoord de ik vorm (stam) op.

werken

ik ……………..

fietsen

ik …………………

rennen

ik ……………..

lopen

ik …………………

moeten

ik ……………..

gaan

ik …………………

vallen

ik ……………..

dragen

ik …………………

draaien

ik ……………..

beloven

ik …………………

schieten

ik ……………..

verdragen

ik …………………

willen

ik ……………..

kennen

ik …………………

gooien

ik ……………..

slaan

ik …………………

praten

ik ……………..

doen

ik …………………

Oefening 3: Zet de ik vorm (stam) in de zin. Het hele werkwoord staat voor de zin.

slapen

1. Ik ……………… morgen lekker lang uit.

kiezen

2. Ik ……………… altijd de verkeerde kassa uit.

hangen

3. …………….. ik mijn jas aan het goede haakje?

luisteren

4. Ik ……………. graag naar de muziek van Rihanna.

werken

5. Ik………………..vandaag de hele dag bij de broodafdeling.

lopen

6. ………………….ik helemaal voor niks door de regen!

rekenen

7. Ik ……………….. wel op jouw komst vanmiddag.
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Persoonsvorm en de stam
In de vorige oefeningen ben je op zoek gegaan naar de persoonsvorm en heb
je geleerd hoe je van het hele werkwoord de ik vorm (stam) opschrijft. Nu ben
je klaar voor de volgende stap: “De persoonsvorm op de juiste manier
opschrijven in de zin”
Persoonsvorm tegenwoordige tijd = stam+t
In de tegenwoordige tijd schrijven wij de persoonsvorm altijd op volgens de regel
stam+t. Dat wil zeggen dat je van het werkwoord eerst de stam moet
opschrijven en dan er een t achter moet plaatsen.
Vb: lopen Peter………… naar huis. Stam van lopen is loop en in de
tegenwoordige tijd zet je daar een t achter. Peter loopt naar huis.
Vb: werken Zij…………..altijd heel hard. Stam van werken is werk en in de
tegenwoordige tijd zet je daar een t achter. Zij werkt altijd heel hard.

Soms dt
Je moet goed opletten als de stam van een werkwoord eindigt op een d, zoals bij
worden. De stam van worden is word. Als je nu de regel stam+t toepast krijg je dus
wordt met dt. Je schrijft dan: Hij wordt
Je kunt alleen dt krijgen bij de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
Soms alleen de stam
De regel stam+t kun je in de tegenwoordige tijd overal toepassen, behalve als er jij
achter de persoonsvorm staat. Dan schrijf je alleen de stam op.
Vb: Loop jij naar huis? Werk jij alleen?
Smurfen
Er is een handig werkwoord dat je kunt gebruiken om te kijken of je een t achter de
stam moet schrijven in de tegenwoordige tijd. Dat werkwoord is smurfen. Als je
twijfelt of er een t geschreven moet worden dan vul je op de plek van het werkwoord
het werkwoord smurfen in. Als je dan een t hoort dan hoort er bij het eigenlijke
werkwoord ook een t achter.
Vb:

Ik smurf

Ik werk

Ik word

Hij smurft

Hij werkt

Hij wordt

Zij smurft

Zij werkt

Zij wordt

Wij smurfen

Wij werken

Wij worden

Smurf jij?

Werk jij?

Word jij?

Hij smurft van plezier

Oefening 4: Schrijf de juiste vorm van de persoonsvorm op in de zin. Het werkwoord
dat je moet gebruiken staat voor de zin.

fietsen

1. De jongen…………………. naar school.

draaien

2. Ik………………….de kaarten tegelijk om.

vinden

3. Ik…………………. die foto niet erg mooi.

vinden

4. Hij………………….de kinderen erg aardig.

lopen

5. Wij…………………..de vierdaagse voor het eerst.

gooien

6. ………………….. jij de bal deze kant op?

halen

7. De aardige man…………………..de juiste nummers al op.

houden

8. Zij…………………..niet van de kleur blauw.

geven

9. Elke keer ……………….jij mij de verkeerde antwoorden.

worden

10. Juf ………………..vandaag erg snel boos.

kunnen

11. De jongens…………………..dat best alleen af.

knijpen

12. Dat meisje………………..haar broertje in de arm.

huilen

13. Waarom…………………..jij al de hele dag?

gaan

14. Hij……………………telkens opnieuw de fout in.

zitten

15. ……………………zij wel op de goede plek?

filmen

16. De cameraman………………….de kinderen de hele dag.

schrijven

17. De meester…………………..de sommen op het bord.

blijven

18. …………….. jij morgen een uurtje langer op school?

blijven

19. Jij ………………….maar een uurtje langer op school.

rekenen

20. Zij ……………………..de som zo snel mogelijk uit.

