
1. Melissa --------------------------------- op de kaart om Wegwijspiet te helpen met de weg. 

2. Jacey --------------------------------- (v.t.) niet goed van de spanning.

3. Ben en Gio --------------------------------- met de barbiepoppen die zij hebben gekregen.

4. De juf --------------------------------- volgende week mee met de surprise van Fanuel.

5. Koen en Zoë --------------------------------- vandaag de echte pieten.

6. Esra en Lars --------------------------------- gisteren hard voor de schoorsteen. 

7. Jackie Ann --------------------------------- (t.t.) met een lekke band door een pepernoot.

8. Julia --------------------------------- stiekem van de pepernotentaart.

9. Melanie --------------------------------- op het paard van Sinterklaas.

10. Davina --------------------------------- (v.t.) een pepernoot naar de meester. 

11. Tom --------------------------------- (v.t.) hoog in de mast van de boot. 

12. Lieke --------------------------------- (v.t.) over een rondslingerend pakje.

13. Tessa en Noah --------------------------------- heerlijke kruidnoten bij de BSO gister.

14. “Hmm, --------------------------------- jij dat ook?” vraagt Lotte aan Priscilla.

15. Fiene --------------------------------- hard om te grap die Boaz vertelde. 

16. Sinterklaas --------------------------------- dat Isolde erg lief is dit jaar.

17. De pakjesboot --------------------------------- vorig jaar naar Apeldoorn.

18. Leander en Luana --------------------------------- op 5 december het Sinterklaasfeest.

19. Jayden --------------------------------- morgen zijn cadeautje voor zijn surprise.

20. Joshua --------------------------------- (v.t.) samen met Dylan op de pepernoten samba.
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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. Soms staat het er al.

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

ja
`
`

nee

Hoe was mijn inzet?

inleveren op

naam



antwoorden

1. Melissa kijkt op de kaart om Wegwijspiet te helpen met de weg. 

2. Jacey sliep (v.t.) niet goed van de spanning.

3. Ben en Gio speelden met de barbiepoppen die zij hebben gekregen.

4. De juf knutselt volgende week mee met de surprise van Fanuel.

5. Koen en Zoë helpen vandaag de echte pieten.

6. Esra en Lars zongen gisteren hard voor de schoorsteen. 

7. Jackie Ann fietst (t.t.) met een lekke band door een pepernoot.

8. Julia snoept stiekem van de pepernotentaart.

9. Melanie rijdt op het paard van Sinterklaas.

10. Davina gooide (v.t.) een pepernoot naar de meester. 

11. Tom klom (v.t.) hoog in de mast van de boot. 

12. Lieke struikelde (v.t.) over een rondslingerend pakje.

13. Tessa en Noah bakten heerlijke kruidnoten bij de BSO gister.

14. “Hmm, ruik jij dat ook?” vraagt Lotte aan Priscilla.

15. Fiene lachte hard om te grap die Boaz vertelde. 

16. Sinterklaas leest dat Isolde erg lief is dit jaar.

17. De pakjesboot voerde vorig jaar naar Apeldoorn.

18. Leander en Luana vieren op 5 december het Sinterklaasfeest.

19. Jayden koopt morgen zijn cadeautje voor zijn surprise.

20. Joshua dansde (v.t.) samen met Dylan op de pepernoten samba.

Schrijf de persoonsvorm correct op. Kijk goed in welke tijd de zinnen staan. Soms staat het er al.
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