
1. Hij --------------------------------- slecht met zijn baas.

2. Wij --------------------------------- onze telefoonnummers ---------------------------------.

3. --------------------------------- jij dit bericht even ---------------------------------?

4. --------------------------------- een bericht --------------------------------- na de piep. 

5. Als je post ---------------------------------, moest je geld betalen.

6. Vroeger --------------------------------- de indianen signalen met rookpluimen.

7. Je kan vaak zien wanneer iemand --------------------------------- tijdens zwemmen.

8. Door de film --------------------------------- (v.t) wij in de lach.

9. Als baby  --------------------------------- ik vaak mijn omgeving.--------------------------------. 

10. Wanneer je ---------------------------------, geeft je lichaam een signaal af.

11. Je hebt niet goed naar mij ---------------------------------!

12. Met zijn hand --------------------------------- hij haar idee weg.

13. Afgelopen weekend --------------------------------- wij bij mijn tante.

14. De dirigent --------------------------------- het orkest tijdens het spelen.

15. De geschiedenisleraar --------------------------------- hiërogliefen tijdens zijn studiejaren.
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communicatie – werkwoordspelling 1.1.
Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de t.t. en v.t. 

Ik kan het voltooid deelwoord goed opschrijven.

Schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd of voltooid deelwoord.

naam

1.

1. Tijdens de ruzie hebben ze niet goed met elkaar gecommuniceert/gecommuniceerd.

2. Bij het handalfabet worden alle woorden gespelt/gespeld.

3. Ondanks dat Beethoven doof was, heeft hij veel stukken gecomponeert/gecomponeerd.

4. Heb jij de brief nog op tijd verstuurt/verstuurd?

5. Hiërogliefen werden op een stuk klei gemaakt/gemaakd.

Kies de juiste vorm van het voltooid deelwoord.2.



1. Hij communiceert slecht met zijn baas.

2. Wij wisselen onze telefoonnummers uit.

3. Geef jij dit bericht even door?

4. Spreek een bericht in na de piep. 

5. Als je post ontving, moest je geld betalen.

6. Vroeger verzonden de indianen signalen met rookpluimen.

7. Je kan vaak zien wanneer iemand verzuipt tijdens zwemmen.

8. Door de film schoten wij in de lach.

9. Als baby praatte ik vaak mijn omgeving na. 

10. Wanneer je wriemelt, geeft je lichaam een signaal af.

11. Je hebt niet goed naar mij geluisterd!

12. Met zijn hand wuift hij haar idee weg.

13. Afgelopen weekend logeerden wij bij mijn tante.

14. De dirigent dirigeert het orkest tijdens het spelen.

15. De geschiedenisleraar studeerde hiërogliefen tijdens zijn studiejaren.
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communicatie – werkwoordspelling 1.1.
Doel: Ik kan de persoonsvorm correct vervoegen in de t.t. en v.t. 

Ik kan het voltooid deelwoord goed opschrijven.

Schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd of voltooid deelwoord.

naam

1.

Kies de juiste vorm van het voltooid deelwoord.2.

1. Tijdens de ruzie hebben ze niet goed met elkaar gecommuniceert/gecommuniceerd.

2. Bij het handalfabet worden alle woorden gespelt/gespeld.

3. Ondanks dat Beethoven doof was, heeft hij veel stukken gecomponeert/gecomponeerd.

4. Heb jij de brief nog op tijd verstuurt/verstuurd?

5. Hiërogliefen werden op een stuk klei gemaakt/gemaakd.
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