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naam: groep:   8

Vul het schema in.

1 Kijk naar het hele werkwoord.
2 Maak de stam en kleur de laatste letter.
3	 Maak	de	ik-vorm.	Misschien	moet	je	 

nog wat aan de stam veranderen.
4 Maak het voltooid deelwoord.
 Kijk naar de laatste letter van de stam.
 Zit de letter in ’t kofschip? Ja?  

Het voltooid deelwoord eindigt op t.
 Nee? Het voltooid deelwoord  

eindigt op d.

werkwoord maak de stam
kleur laatste letter

maak de ik-vorm maak het voltooid 
deelwoord

starten

mixen ik 

reizen ik 

richten ik 

leven ik 

bedanken ik 

discrimineren ik 

Maak het voltooid deelwoord. 

1 Kijk naar het plaatje. Welk werkwoord past erbij?

Kies uit:	zwemmen	-	bijten	-	krimpen	-	wrijven	-	rijden	-	schrikken

2 Schrijf het hele werkwoord op.
3 Maak er een voltooid deelwoord van en schrijf het in de zin.

a b c d e f

1

start ik start gestart

2

Schrijfaanwijzing

Het voltooid deelwoord (volt dlw) 
van een zwak werkwoord eindigt op t 
of d → gebruik ’t kofschip.
De laatste letter van de stam zit in  
’t kofschip → ge	+	ik-vorm	+	t: ik heb 
gepast.
De laatste letter van de stam zit niet in 
’t kofschip → ge	+	ik-vorm	+	d: ik heb 
geleefd.
Het voltooid deelwoord van een sterk 
werkwoord eindigt op (e)n, de klank 
verandert: rijden – reed – gereden.
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Voorbeeld
duiken	–	gedoken	 Ik	ben	in	het	water	gedoken.

a Jaap was erg  toen hij 

dat beest zag.

b Mijn shirt is .

c We hebben in het zwembad 

.

d Ik	ben	op	de	fiets	naar	Anouk	

.

e Hij heeft in zijn handen .

f Judith heeft in de aardbei .

Vul het voltooid deelwoord in.
Lees de zin. Schrijf in de zin erna het voltooid deelwoord dat erbij hoort.

1 Bart mocht als eerste starten. Hij is .

2 We staren naar het beeldscherm. We hebben .

3 De boter smelt in de koekenpan. De boter is .

4 Anna duikt in het water. Ze heeft .

5 Mijn opa goochelt koekjes uit een hoed. Hij heeft .

6 Zij binden de veters van hun schoenen aan elkaar. Zij hebben .

7	 Ik	bied	je	mijn	hulp.	Ik	heb	 .

8 Laura past dat leuke blauwe jasje. Zij heeft .
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