
1. Hij --------------------------------- niet graag van een spelletje. 

2. Hoe --------------------------------- jouw zusje eerst?

3. Mijn vriendin en ik --------------------------------- gisteren om de grap van de meester.

4. Kim --------------------------------- een oud boek voor haar boekbespreking.

5. Mijn vader --------------------------------- de bal naar mijn broertje.

6. Mijn oma --------------------------------- vroeger altijd cake voor het kerstontbijt. 

7. De vlieger --------------------------------- door de wind erg hoog. 

8. De vliegtuigen --------------------------------- vannacht met veel turbulentie door de 
storm. 

9. Wij --------------------------------- vorig jaar een werkstuk over een land in Europa. 

10. De juf --------------------------------- echt te veel!

11. Sophie --------------------------------- veel, omdat ze nog erg moe is. 

12. Tijdens het bakken vanmorgen --------------------------------- de koekjes aan. 

13. --------------------------------- jij eens niet zo tegen me!

15. Elize --------------------------------- vorige week met de bal de lat. 

16. Hij --------------------------------- de film die hij nu kijkt kinderachtig. 

17. De conducteur --------------------------------- mijn kaartje gisteren tijdens de reis niet.

18. Een paar jaar geleden --------------------------------- deze ijswinkel nog niet. 

19. Wij --------------------------------- 5 jaar geleden nog in een andere stad. 

20. Groep 7 --------------------------------- de juf vorige les op een idee. 
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Huiswerk werkwoordspelling

Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de tegenwoordige- en verledentijd.

Instructie:
Is het de persoonsvorm? Volg dan deze stappen:
Stap 1: Haal –en van het hele werkwoord.
Stap 2: Schrijf de ik-vorm eronder 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. Kijk goed in welke tijd de zinnen staan.

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

ja
`
`

nee

Hoe was mijn inzet?

inleveren op

naam



antwoorden
1. Hij verliest niet graag van een spelletje. 

2. Hoe heette jouw zusje eerst?

3. Mijn vriendin en ik lachten gisteren om de grap van de meester.

4. Kim leest een oud boek voor haar boekbespreking.

5. Mijn vader gooit de bal naar mijn broertje.

6. Mijn oma bakte vroeger altijd cake voor het kerstontbijt. 

7. De vlieger vliegt door de wind erg hoog. 

8. De vliegtuigen landden vannacht met veel turbulentie door de storm. 

9. Wij maakten vorig jaar een werkstuk over een land in Europa. 

10. De juf kletst echt te veel!

11. Sophie gaapt veel, omdat ze nog erg moe is. 

12. Tijdens het bakken vanmorgen brandden de koekjes aan. 

13. Schreeuw jij eens niet zo tegen me!

15. Elize raakte vorige week met de bal de lat. 

16. Hij vindt de film die hij nu kijkt kinderachtig. 

17. De conducteur controleert mijn kaartje gisteren tijdens de reis niet.

18. Een paar jaar geleden bestond deze ijswinkel nog niet. 

19. Wij woonden 5 jaar geleden nog in een andere stad. 

20. Groep 7 bracht de juf vorige les op een idee. 

Schrijf de persoonsvorm correct op. Kijk goed in welke tijd de zinnen staan.
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