
1. Ik --------------------------------- de bloemen op de mooi gedekte tafel. 

2. Jouw vader --------------------------------- jou met een nieuwe computer. 

3. --------------------------------- jij geschiedenis op die school? 

4. Ik --------------------------------- mijn oma met een bezoekje. 

5. Hoe --------------------------------- jij het moederschap met je werk? 

6. --------------------------------- je maar niet tegen die nieuwe trainer, hij komt toch. 

7. Als ik voor wiskunde een onvoldoende haal, --------------------------------- ik voor 
mijn examen. 

8. De spion --------------------------------- zijn ware identiteit aan bijna niemand. 

9. Mijn zusje --------------------------------- graag met vers brood en veel fruit. 

10. Ik --------------------------------- dat ik hoofdpijn heb. 

11. Voor ik naar bed ga, --------------------------------- ik eerst mijn gezicht. 

12. --------------------------------- jij me dat het probleem wordt opgelost? 

13. De politie --------------------------------- die man met de hoed niet. 

14. Ik ---------------------------------

15. Als ik niet naar school hoef, --------------------------------- ik het liefst de hele dag 
in mijn pyjama. 

16. --------------------------------- jij jouw hond elk jaar? 

17. Zij --------------------------------- omdat ik naar haar kijk.

rangschikken

belonen

onderwijzen

verrassen

combineren

verzetten

zakken

onthullen

lunchen

veinzen

reinigen

garanderen

herkennen

vrezen

lopen

vaccineren

blozen

Huiswerk werkwoordspelling
Inleveren op

Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de tegenwoordige tijd.

Instructie:
Is het de persoonsvorm? Volg dan deze stappen:
Stap 1: Haal –en van het hele werkwoord.
Stap 2: Schrijf de ik-vorm goed op.
Stap 3: Volg het schema.

Voorbeeld
Hele werkwoord: spelen
Stap 1: Spelen
Stap 2: Ik speel.
Stap 3: Volg het schema.

Schrijf de persoonsvorm correct op. Alle zinnen staan in de tegenwoordige tijd.

Hoe ging het? Heb je nog hulp nodig?
`
`

ja
`
`

nee

naam

Hoe was mijn inzet?



1. Ik rangschik de bloemen op de mooi gedekte tafel. 

2. Jouw vader beloont jou met een nieuwe computer. 

3. Onderwijs jij geschiedenis op die school? 

4. Ik verras mijn oma met een bezoekje. 

5. Hoe combineer jij het moederschap met je werk? 

6. Verzet je maar niet tegen die nieuwe trainer, hij komt toch. 

7. Als ik voor wiskunde een onvoldoende haal, zak ik voor mijn examen. 

8. De spion onthult zijn ware identiteit aan bijna niemand. 

9. Mijn zusje luncht graag met vers brood en veel fruit. 

10. Ik veins dat ik hoofdpijn heb. 

11. Voor ik naar bed ga, reinig ik eerst mijn gezicht. 

12. Garandeer jij me dat het probleem wordt opgelost? 

13. De politie herkent die man met de hoed niet. 

14. Ik vrees.

15. Als ik niet naar school hoef, loop ik het liefst de hele dag 
in mijn pyjama. 

16. Vaccineer jij jouw hond elk jaar? 

17. Zij bloost omdat ik naar haar kijk.

antwoorden


