
1. (t.t.) Rosy --------------------------------- de ballen in de kerstboom.

2. (v.t.) Lily en Mats --------------------------------- als hardst uit de klas het kerstliedje.

3. (v.t.) Ali --------------------------------- samen met Floris de film Home Alone.

4. (t.t.) --------------------------------- Mason een lekkere mok warme chocolade melk? 

5. (t.t.) Oma --------------------------------- zich vol tijdens het kerstdiner.

6. (v.t.) Papa en Mama --------------------------------- de kerstboom samen -----------------. 

7. (t.t.) Mees --------------------------------- nog snel een cadeautje voor onder de boom.

8. (t.t.) Sven --------------------------------- in de kerstvakantie tot 1 uur uit.

9. (v.t.) Mijn zusjes --------------------------------- de kerstboom in de klas.

10. (t.t.) Sarah --------------------------------- een kerstontbijt klaar voor haar familie.

11. (v.t.) De schaatser --------------------------------- sierlijk over het ijs.

12. (t.t.) Mijn oom --------------------------------- na de het kerstdiner ----------------- op de bank.

13. (t.t.) Julian --------------------------------- zich voor een heerlijk toetje voor.

14. (v.t.) De juffen --------------------------------- nog snel de laatste cadeautjes.

15. (t.t.) Willem  --------------------------------- stiekem een zuurstok uit de kerstboom.

16. (v.t.) Nick --------------------------------- de cadeautjes heel voorzichtig uit.

17. (v.t.) Maaike --------------------------------- dit kerstfeest alleen met haar gezin.

18. (t.t.) Patrick --------------------------------- lekkere gemberkoekjes voor bij de thee.

19. (v.t.) Monique --------------------------------- de adventskaarsen ---------------------.

20. (v.t.) Lisa en Lotte --------------------------------- alle kerstkransen op!

21. (v.t.) Jan  --------------------------------- de gehele dag in haar onesie. 
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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?
`
`
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Hoe was mijn inzet?

inleveren op
naam



antwoorden
Schrijf de persoonsvorm correct op. Kijk goed in welke tijd de zinnen staan. Soms staat het er al.
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1. (t.t.) Rosy hangt de ballen in de kerstboom.

2. (v.t.) Lily en Mats zongen als hardst uit de klas het kerstliedje.

3. (v.t.) Ali keek samen met Floris de film Home Alone.

4. (t.t.) Drinkt Mason een lekkere mok warme chocolade melk? 

5. (t.t.) Oma eet zich vol tijdens het kerstdiner.

6. (v.t.) Papa en mama tuigden de kerstboom samen op.

7. (t.t.) Mees kocht nog snel een cadeautje voor onder de boom.

8. (t.t.) Sven slaapt in de kerstvakantie tot 1 uur uit.

9. (v.t.) Mijn zusjes versierden de kerstboom in de klas.

10. (t.t.) Sarah maakt een kerstontbijt klaar voor haar familie.

11. (v.t.) De schaatser schaatste sierlijk over het ijs.

12. (t.t.) Mijn oom buikt na de het kerstdiner uit op de bank.

13. (t.t.) Julian bereidt zich voor een heerlijk toetje voor.

14. (v.t.) De juffen shopten nog snel de laatste cadeautjes.

15. (t.t.) Willem pikt stiekem een zuurstok uit de kerstboom.

16. (v.t.) Nick pakte de cadeautjes heel voorzichtig uit.

17. (v.t.) Maaike vierde dit kerstfeest alleen met haar gezin.

18. (t.t.) Patrick bakt lekkere gemberkoekjes voor bij de thee.

19. (v.t.) Monique stak de adventskaarsen aan.

20. (v.t.) Lisa en Lotte snoepten alle kerstkransen op!

21. (v.t.) Jan chillt de gehele dag in haar onesie. 


