
1. De journalisten --------------------------------- gister de koning.

2. Mijn oma --------------------------------- nog elk jaar kerstkaarten.

3. Mijn vriendin heeft echt te veel geld --------------------------------- aan een mobiel.

4. Vroeger --------------------------------- ze letters en tekens in klei of op de muren.

5. Met interactieve tv --------------------------------- mijn moeder haar lievelingsprogramma 
terug.

6. Een emoticon --------------------------------- eigenlijk hoe jij je voelt.

7.  Hopelijk is mijn pakje op tijd ---------------------------------.

8. Social media --------------------------------- mijn klasgenoten --------------------------------- tijdens de 
les.

9. Mijn zusje --------------------------------- het gesprek --------------------------------- vanwege haar 
bellimiet.

10. RLT4 --------------------------------- vandaag een persconferentie ------------------------------- om 
19.00 uur.

11. De mensen die werken bij de kindertelefoon zijn --------------------------------- in 
gesprekken.

12. De ICT’er --------------------------------- een programma op de computer.

13. Vroeger --------------------------------- ik bijna elke dag met mijn vriendje.

14. Er zijn mensen die --------------------------------- dat Alexander Bell het idee had 
gestolen.

15. De klant --------------------------------- jou nog de gegevens door.
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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. Welk nummer heb je precies ingetoetst/ingetoets?

2. We hebben via de tv een film bestelt/besteld.

3. In de begintijd van de mobiele telefoon was er nogal veel storing als er werd gebelt/gebeld.

4. Wat heeft internet voor jou betekent/betekend?

5. Er is de afgelopen eeuw veel verandert/veranderd op het gebied van communicatie.
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naam

1.

Kies de juiste vorm van het voltooid deelwoord.2.

1. Welk nummer heb je precies ingetoetst/ingetoets?

2. We hebben via de tv een film bestelt/besteld.

3. In de begintijd van de mobiele telefoon was er nogal veel storing als er werd gebelt/gebeld.

4. Wat heeft internet voor jou betekent/betekend?

5. Er is de afgelopen eeuw veel verandert/veranderd op het gebied van communicatie.

1. De journalisten interviewden gister de koning.

2. Mijn oma verstuurt nog elk jaar kerstkaarten.

3. Mijn vriendin heeft echt te veel geld uitgegeven aan een mobiel.

4. Vroeger graveerden ze letters en tekens in klei of op de muren.

5. Met interactieve tv bekijkt mijn moeder haar lievelingsprogramma terug.

6. Een emoticon illustreert eigenlijk hoe jij je voelt.

7. Hopelijk is mijn pakje op tijd bezorgd.

8. Social media leidt mijn klasgenoten af tijdens de les.

9. Mijn zusje raffelt het gesprek af vanwege haar bellimiet.

10. RLT4 zendt vandaag een persconferentie uit om 19.00 uur.

11. De mensen die werken bij de kindertelefoon zijn getraind in gesprekken.

12. De ICT’er downloadt een programma op de computer.

13. Vroeger sms’te ik bijna elke dag met mijn vriendje.

14. Er zijn mensen die beweerden dat Alexander Bell het idee had gestolen.

15. De klant mailt jou nog de gegevens door.
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