
Deze les leren we werkwoorden die eindigen op -den vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige
tijd. Bij jij en hij is het stam+t, let op de dt: worden – ik word – hij wordt.

Categorie 45 Les 1

Spelling langs de lijn

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

Schrijf goed op, denk aan stam+t.

o.t.t. worden o.t.t. raden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.t.t. schelden o.t.t. houden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

1. Ik braad het vlees. Jos ..................................................................................................................................

2. Ik raad het antwoord. Tess ................................................................................................................................

3. Ik land op Schiphol. Pjotr ...............................................................................................................................

4. Ik houd van muziek. Coco .............................................................................................................................

5. Ik schud hem de hand. Paul ................................................................................................................................

6. Ik rijd door het rode licht. Yusuf ............................................................................................................................

7. Ik word twaalf jaar. Julian ............................................................................................................................

8. Ik vind een euro op straat. Sylvie ............................................................................................................................



3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

Deze les leren we werkwoorden op -den vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 
Let op!

Categorie 45 Les 2

Spelling langs de lijn

Vul de persoonsvorm goed in: stam, stam+t of het hele werkwoord.

3

o.t.t. vinden o.t.t. luiden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.t.t. rijden o.t.t. scheiden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

redden 1. Ik ............................................................................... het hier wel alleen. 

vinden 2. Mijn broer ............................................................................... schaken leuk.

redden 3. Wij ............................................................................... de hond uit het water.

bidden 4. ............................................................................... jullie voor het eten?

luiden 5. ............................................................................... je de bel even?

broeden 6. ............................................................................... de vogel in het nestkastje?

worden 7.  Niet iedereen ............................................................................... 100 jaar.

doden 8. De leeuw ............................................................................... zijn prooi.



Deze les leren we werkwoorden op -den en -ten vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige tijd.
Bij -den let je op dt, bij -ten geen extra t.

Categorie 45 Les 3

Spelling langs de lijn

Vul de goede persoonsvorm in. Let op de dt!

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.t.t. snijden o.t.t. vergeten

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.t.t. redden o.t.t. schudden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

houden Ik ............................................................................... van Tom.

houden Tom ............................................................................... meer van Marije. 

vinden Marije ............................................................................... Bob veel leuker.

houden Bob ............................................................................... van vrolijke meisjes.

vinden Hij ............................................................................... Marije niet vrolijk genoeg.

worden ............................................................................... jij ook wel eens verliefd?

vinden Wie ............................................................................... jij de leukste van de klas?

houden  ............................................................................... hij/zij ook van jou?



Deze les leren we werkwoorden op -den vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 

Categorie 45 Les 4

Spelling langs de lijn

Schrijf uit elke zin onderwerp en persoonsvorm op.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.t.t. antwoorden o.t.t. verbieden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.t.t. vermoeden o.t.t. onthouden

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

onderwerp persoonsvorm

Onthouden jullie alle regels?

Ik antwoord op de vraag van de meester.

Yusuf besteedt zijn tijd aan oefenen.

De oude man geniet van het zonnetje.

Het leger bevrijdt de gijzelaars.

De vrouw begeleidt de blinde man.

Op wie schelden jullie zo?

Hij verbrandt al zijn papieren.



3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

Deze les leren we werkwoorden op -den vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 
Vul eerst het hele werkwoord in oefening 1 in.

Categorie 45 Les 5

Spelling langs de lijn

Zet de zinnen in het enkelvoud.

o.t.t. o.t.t.

ik bevrijd ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie voeden op

zij zij

o.t.t. o.t.t.

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij houdt op hij

wij wij onderscheiden

jullie jullie

zij zij

1. Wij bereiden de les goed voor.

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Jullie beantwoorden alle vragen goed.

....................................................................................................................................................................................................................................

3. Zij besteden veel tijd aan de oefeningen.

....................................................................................................................................................................................................................................

4. Vermoeden jullie dat jullie een 10 krijgen?

....................................................................................................................................................................................................................................



3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

Deze les leren we werkwoorden op -den vervoegen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 
Schrijf eerst het hele werkwoord op in oefening 1.

Categorie 45 Les 6

Spelling langs de lijn

Vul de goede persoonsvorm in. Let op d, dt of t.

o.t.t. o.t.t.

ik begeleid ik

jij jij

….jij? ….jij? meld

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.t.t. o.t.t.

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij besteden wij

jullie jullie

zij zij verraden

optreden 1. Vanavond ............................................................................... een popster ................................ in het park.

ophouden 2. Gelukkig ............................................................................... het ................................ met regenen.

verbieden 3. Mijn vader ............................................................................... ons naar buiten te gaan.

opwinden 4. Ik ............................................................................... mij ................................ over zijn verbod.

vinden 5.  ............................................................................... jij het te begrijpen?

schelden 6. Mijn broer ............................................................................... hem zachtjes uit.

vermoeden 7. Ik ............................................................................... dat hij ons te jong vindt.

worden 8. En mijn oudste broer ............................................................................... al zeven jaar!



Deze les leren we werkwoorden zonder klankverandering vervoegen in de onvoltooid verleden tijd. 

Categorie 46 Les 1

Spelling langs de lijn

Rijmen maar, de persoonsvorm staat in de verleden tijd. 
Gebruik de werkwoorden: raken – werken – bloeien – 
luisteren – gillen – trouwen – blaffen - bedoelen

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.v.t. werken o.v.t. knippen

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.v.t. groeien o.v.t. bouwen

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

1. De planten groeiden en de bloemen ..........................................................................................

2. Ik trilde toen mijn moeder heel hard ..........................................................................................

3. Zij merkten dat wij heel hard ..........................................................................................

4. De baas strafte de hond die hard ..........................................................................................

5. Het huis dat Sjors bouwde, was af toen hij ..........................................................................................

6. Zij voelden wat wij ..........................................................................................

7. Ik fluisterde toen ik zag dat hij ..........................................................................................

8. De oude eik kraakte toen de bliksem hem ..........................................................................................



Categorie 46 Les 2

Spelling langs de lijn

Deze les leren we werkwoorden zonder klankverandering vervoegen in de onvoltooid verleden tijd. 

Vul de persoonsvorm in de o.v.t. in en zet de persoonsvorm 
nog eens in het goede vak.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.v.t. fietsen o.v.t. schreeuwen

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.v.t. plagen o.v.t. bedanken

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

werkwoord -te(n) -de(n)

kloppen De rekening ...............................................................................

brullen De leeuwen ...............................................................................

regenen Het ........................................................................................................

beslissen De voorzitter .............................................................................

winkelen De dames ....................................................................................

koken De kok ..............................................................................................

missen De kogels .....................................................................................

spelen De radio ........................................................................................



Categorie 46 Les 3

Spelling langs de lijn

Deze les leren we werkwoorden zonder klankverandering vervoegen in de onvoltooid verleden tijd.

Wat deden zij? Zet de persoonsvorm in de verleden tijd.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.v.t. blaffen o.v.t. roeien

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.v.t. tekenen o.v.t. gebruiken

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

1 Zij 2 Hij 3 Hij 4 Zij 

schaatsen hij .......................................................................................... dromen zij .......................................................................................... 

huilen zij .......................................................................................... wassen hij ..........................................................................................

rekenen hij .......................................................................................... tennissen zij ..........................................................................................



Categorie 46 Les 4

Spelling langs de lijn

Deze les leren we werkwoorden zonder klankverandering vervoegen in de onvoltooid verleden tijd.

Zet de zin in de verleden tijd.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij werkwoorden).

2

1

o.v.t. studeren o.v.t. plakken

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

o.v.t. tellen o.v.t. ontdekken

ik ik

jij jij

….jij? ….jij?

hij hij

wij wij

jullie jullie

zij zij

1. De kapper knipt mijn haar.

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Ik ren over het lege plein.

....................................................................................................................................................................................................................................

3. Sven probeert zijn fiets te repareren.

....................................................................................................................................................................................................................................

4. Joran schopt de bal in het eigen doel.

....................................................................................................................................................................................................................................


