We herhalen de vormen en de tijden van het werkwoord a.d.h.v de volgende
powerpoint.
Op wandel doorheen het ‘werkwoordenbos’ herhalen we de begrippen : infinitief, stam,
tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord.

Verhaal bij het ‘werkwoordenbos’
Er was eens……een heel groot werkwoordenbos. Om niet te verdwalen in dat bos, was het belangrijk
om goed op te letten en goed de aanwijzigingen te volgen. In het werkwoordenbos wonen immers
de ‘Infinitieven’, een werkwoordengroep die met heel velen zijn en gans het bos domineren.
De meesten behoren tot de familie met als familienaam –EN (spelen, slapen..), maar er zijn ook
anderen, al zijn deze in de minderheid (verstaan, doen). Je moet al goed kijken om deze laatste
infinitievenfamilie te herkennen! Als je de toverspreuk ‘ik kan…’ roept, komen ze onmiddellijk te
voorschijn en kan je hen herkennen als familielid van de ‘Infinitieven’. Zij loodsen je dan dieper in het
bos naar ‘het stammenbos’.
In het werkwoordenbos moet je steeds eerst door het stammenbos. Het stammenbos bestaat uit de
belangrijkste familieleden van de ‘Infinitieven’ en vormen de stam van de familie! Pas nadien kom je
dieper in het bos, daar waar de’ tijdenbomen’ staan. Als de wegwijzers volgt, loop je niet verloren!
Wanneer je dus bij het werkwoordenbos aankomt, ben je steeds veilig als je eerst de toverspreuk
roept:
‘ik kan…’ want dan vind je steeds de infinitieven.
De infinitief toont je dan de weg naar het stammenbos, waar je je eerst bij de stam moet aanmelden.
De stam vraagt steeds hetzelfde aan de infinitief : ‘Ik…?’ Als zijn naam mooi past, dan kan de infinitief
door en kan hij zijn tocht verder zetten naar het tijdenbos.
Eénmaal aangekomen in het tijdenbos, moet je goed opletten waar je moet zijn, want er zijn 3
soorten tijdenbossen op onze weg: het huidig bos (OTT), het vroegere bos (OVT) en het heel lang
geleden bos (V.D.).
Alle tijdenbossen herken je aan hun takken, zodat je eigenlijk niet kan verdwalen.

Het huidig bos heeft mooie, frisse t-takken.
Wanneer je dus in het huidig bos bent (OTT), dan neem je de infinitief mee, passeert langs de stam,
en je neemt een t- tak mee. Opgelet dus : de stam (IK) doet dit niet, maar ook als JIJ weerkeert, mag
je geen t-tak meenemen.
Het vroegere bos heeft oudere takken met oude, bruine blaadjes : de te- en de—takken
Wanneer je dus in het vroegere bos bent (OVT), neem je de infinitief mee, passeert langs de stam en
je neemteen te- of de- tak mee. Opgelet : als je infinitief in dit bos liever een andere klinker heeft,
dan is dat ook goed, maar krijgt hij geen tak!
Het heel lang geleden bos heeft zelfs geen takken meer, die liggen op de grond. Je kan alleen nog
weten hoe hij eruit ziet door heel goed naar zijn zwakke stem te luisteren wanneer hij zijn laatste
letter zucht.

Plan van het werkwoordenbos
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Lees de volgende 3 teksten en duid aan tot welke tijd de onderlijnde werkwoordsvormen behoren.
Omcirkel het juiste antwoord.

Tekst 1
‘Morgen ga ik Maruis’ kamer opruimen. Al zijn spullen verbrand ik in de
OTT/OVT/VD
achtertuin.’Op een doodgewone dag tijdens het ontbijt wordt Luuk
overvallen door deze mededeling. Marius is zijn jongere broertje en is zes
maanden geleden overleden… .
Tekst 2

OTT/OVT/VD

OTT/OVT/VD

Kleine Kelly Jane Hatch (2j) voelde zich gisteren wat duizelig, nadat zij uit
het raam van haar slaapkamer 4,5 meter naar beneden was gedoken in
een lege goudvisvijver. Dat weerhield haar er echter niet van om stenen
naar een fotograaf te gooien en de vloer van de keuken blank te zetten,
toen zij in de wasmachine wilde klimmen. Wat ze allemaal uitspookte? Ze
probeerde haar kat te marineren in een sausje van eieren, bloem en jam
en wilde haar hondje in de oven bakken. …
Tekst 3
In Tanzania hebben chirurgen een tandenborstel uit de maag van een man
weggenomen. Wat was er gebeurd? De borstel was tijdens het poetsen in
zijn keel geschoten en de man had nog geprobeerd de tandenborstel op te
hoesten, maar tevergeefs..

OTT/OVT/VD

ik

Opdracht 1
Geef de stam van volgende werkwoorden

infinitief
roepen
duwen
raden
vinden
vechten
breien
uitbreiden
wennen
wenden
aanvaarden

stam

Opdracht 2
Vul de correcte vorm van het werkwoord in(OTT).
a.
b.
c.
d.

Lisa (antwoorden) ………………….brutaal op de vraag van de leerkracht.
De leerkracht (weten)………………dat Jan zijn huistaak vergeten is.
Dat kaartje (betekenen)……………………veel voor oma, die ziek te bed ligt.
De verpleger (verwijderen)………………….de hechtingen uit mijn
voet.
e. De orkaan (verwoesten)…………………….de meeste houten huizen.
Opdracht 3
Duid de juiste vorm van het werkwoord aan (OTT). Denk aan de stam!
a.
b.
c.
d.
e.

De jongens uit de straat pestten/pesten de straatkat.
Jij scheldt/scheld zijn kleinere zusje uit.
Mieke plandt/plant bloembollen in de tuin.
Ik baadt/baad in het zweet in de snelle auto van oom.
De kip legdt/legt haar eieren uit in het kippenhok.

Opdracht 4
Zet de zinnen in de verleden tijd (OVT). Noteer enkel de persoonsvorm.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De storm verwoest de stad.
…………………………………………
Dat grapje kost mij veel geld.
………………………………………..
We lachen hartelijk om die grap. …………………………………………
De auteur beantwoordt al zijn fanmail. …………………………………………
De slagerszoon snijdt in zijn duim. …………………………………………..
De tijger ontbloot vervaarlijk zijn tanden. …………………………………………..

Opdracht 5
Vul de kolom verder aan met de OTT en de OVT. Kijk naar het
voorbeeld.
infinitief
lachen
knoeien
eisen
roeien
geloven
spellen
voelen

OTT
Jan lacht
de baby …………..
de agent ………………..
de atleet …………………..
………………….jij dat?
Mina ……..het woord
de blinde …………………

OVT
Jan lacht-te = lachtte
de baby …………………..
de agent ………………..
de atleet ……………….
…………….jij dat?
Mina …………het woord
de blinde …………………..

OTT
de kinderen …………………….
de peuter……………….
de chauffeur ……………………
jij ……………………
ik…………..mijn veter vast

OVT
de kinderen …………………..
de peuter………………..
de chauffeur ………………….
jij……………………
ik……………mijn veter vast

Wij doen niet mee!
infinitief
zwemmen
kruipen
rijden
genieten
vastbinden

Opdracht 6
In dit verhaal zijn alle eindletters van de VD verdwenen. Luister jij goed naar de verlengde
eindletter en vul in : d of t.

De man lag op bed. Hij had zijn handen onder zijn hoofd gevouw…..Hij voelde zich
helemaal ontspannen. Zijn gezicht was gebruin.....door de zon en zijn haren lagen
verwar…..op het kussen. Deze morgen had hij al vroeg zijn wekker geze….., vers
geurende koffie klaargemaak…..en bij de bakker lekkere broodjes gehaal…..
Vandaag was Monica op bezoek gekomen en nu ze weer naar huis vertrokken was,
was zijn geest helemaal uitgepu….. van alle opgebouwde spanning. Zijn dochter
was 2 jaar geleden vertrokken naar Cuba, nadat ze haar vriend had ontmoe….aan
zee. Ze hebben daar in Zuid-Amerika een huisje gebouw….., werk gezoch….en veel
vrienden om zich heen verzamel…..Terug komen zal ze wellicht niet, tenzij………..en
toen was het dat hij zijn plan had bedach…………..

Opdracht 7
Haal de VD uit volgend krantenbericht en vul ze in de juiste kolom. Schrijf er ook de
infinitief bij.

. Naar :Het laatste nieuws

Zelfs de grootste tragedie heeft straaltje hoop en vreugde gebracht. Het bloedbad dat Anders Breivik
afgelopen zomer heeft aangericht op het eiland Utoya kostte 69 mensenlevens. Twee overlevers van de
slachtpartij die samen hebben gezwommen voor hun leven, zijn nu een koppel geworden. De 19-jarige Sofie
Tommeras Lyshagen en de 20-jarige Hakon Knudsen hebben samen doodsangsten beleefd en daardoor zijn
ze nu geliefden.

De 19-jarige Sofie heeft in het bloedbad tjidens het jeugdkamp op Utoya niet enkel haar ex-lief maar ook haar
beste vriend verloren. Zelf werd ze beschoten en gewond door Breivik maar kon toch ontkomen. Ze moest
zwemmen voor haar leven. Toen heeft ze ook Hakon opgemerkt. Ze hebben enkele woorden gewisseld. "We
verkeerden allebei in staat van hysterie, maar vreemd genoeg zijn we sindsdien niet meer van elkaars zijde
geweken. We zijn een koppel geworden", vertelt ze aan The Sun.
"Niet gekraakt"
"Het was pas in de maanden na de tragedie dat onze liefde echt is opengebloeid. Tijdens een romantisch uitje
op het platteland is de vonk overgeslagen. We waren niet gekraakt door het bloedbad en voelden dat we
elkaar konden helpen. Ondanks het vreselijke kwaad van Utoya hopen we dankzij onze liefde toch een streepje
hoop en vreugde uit te dragen."

eindmedeklinker = T

eindmedeklinker = D

eindletter(greep) = (E)N

infinitief

E G A W E I W I U H T F L K Y S
I M H D E G L X E K C E N E X E
E U O V E D I N Y E T K A A T S
H L O L S G L H P U J E D P A M
T H U A E L E E S N C E O S E W
E W L G E N E L O B R T R A C E
S O J N N T O A V V S Q C G F H
Z E B T P O H C S E G P Q E T G
O V O R E H S H G R E M G B R E
K N R O O A S V E D D I E R E B
X S Y G T E M C T A D T R E G R
J M O K R R D W T M A P I I D A
O P K C D B A T N P A D C D X C
R E E B R E I T A T R T H G N H
T G G D L W D N L E B J T G T T
A I R O F T M E P A O C I S G J
Bij wijze van herhaling, krijg je hier een woordzoeker. Schrijf de 15 gevonden
werkwoordsvormen in de juiste tabel. Succes!
OTT

OVT

VD

