WERKWOORDSPELLING
DE TEGENWOORDIGE TIJD
Je kunt aan de persoonsvorm zien in welke tijd (tt of vt) de zin staat. Het onderwerp en de
persoonsvorm hebben met elkaar te maken. Als het onderwerp enkelvoud is, dan is de persoonsvorm
ook enkelvoud. Is het onderwerp meervoud dan is de persoonsvorm ook meervoud. Voor de spelling
van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd gelden een aantal regels. Die regels staan in het
onderstaande schema:
ONDERWERP
Ik
Jij / je / u
Hij/zij/men/het
Deze woordjes worden vaak vervangen door
bijvoorbeeld:
De jongen, het meisje, de oude vrouw, de
rare man, het paard, Catootje, Klaas, etc.
Wij
Jullie
Zij

PERSOONSVORM
stam
stam + t (maar als jij / je achter de pv staat, dan de
stam)
stam + t

hele werkwoord
hele werkwoord
hele werkwoord

Voorbeelden:
Lopen
Ik
Jij
Hij
Wij
Jullie
Zij

loop
loopt
loopt
lopen
lopen
lopen

Vinden
Ik
Jij
Hij
Wij
Jullie
Zij

vind
vindt
vindt
vinden
vinden
vinden

loop jij?

vind jij?

DE VERLEDEN TIJD
De persoonsvorm in de verleden tijd enkelvoud vorm je door achter de stam
‘te’ of ‘de’ te zetten.
Ik zette
Jij zette
Zij zette

beefde
beefde
beefde

antwoordde
antwoordde
antwoordde

fietste
fietste
fietste

De persoonsvorm in de verleden tijd meervoud vorm je door achter de stam ‘ten’ of ‘den’ te zetten.
Wij zetten
Jullie zetten
Zij zetten

beefden
beefden
beefden

antwoordden
antwoordden
antwoordden

fietsten
fietsten
fietsten

Om te bepalen of je te(n) of de(n) moet gebruiken kun je ’t kofschip toepassen (zie voltooid deelwoord)

HET VOLTOOID DEELWOORD
Voorbeelden van het voltooid deelwoord zijn:
gefietst, gezet, beantwoord, beloofd, gewandeld, gepakt, etc.
Ze komen voor in zinnen als:
De leerlingen hebben ver gefietst.
Ik heb vanochtend koffie gezet.
Hij heeft die brief van zijn vriendin niet beantwoord.
Je hebt dat echt beloofd!
De scouts hebben de hele dag gewandeld.
Heb jij dat boek gepakt?
Het is altijd lastig om te bepalen of je een ‘t’ of een ‘d’ aan het eind van het voltooid deelwoord moet
schrijven. Er zijn twee manieren om er achter te komen.
1.

Als de verleden tijd wordt gevormd door ‘te’, dan eindigt het voltooid deelwoord op ‘t’.
fietste  gefietst
Als de verleden tijd wordt gevormd door ‘de’, dan eindigt het voltooid deelwoord op ‘d’.
beloofde  beloofd

2.

Als je er met 1. niet uit komt, kun je ’t kofschip toepassen. Hoe werkt dat?
Je gaat uit van het hele werkwoord. Daar haal je ‘en’ af. Als de laatste letter van het woord dat
je dan overhoudt een van de letters van
’t kofschip is, dan schrijf je een ‘t’ aan het eind van het voltooid deelwoord. Anders een ‘d’.
Voorbeelden:
dansen  ‘en’ er af  dans  de ‘s’ staat in ’t kofschip  dus het is gedanst
rennen
beven
kloppen
verhuizen
glimlachen
beheersen

 renn
 bev
 klopp
 verhuiz
 glimlach
 beheers

 gerend
 gebeefd
 geklopt
 verhuisd
 geglimlacht
 beheerst

HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD AFGELEID VAN EEN VOLTOOID DEELWOORD
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord.
Bijvoorbeeld:
De grote hond; het gele truitje; de oude fiets; de rumoerige klas.
Sommige bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van een voltooid deelwoord.
Bijvoorbeeld:
De mislukte poging; de beantwoorde brief; het bedachte verhaal; de geplaatste kachel.
Afspraak:
De spelling van het bijvoeglijke naamwoord dat is afgeleid van een werkwoord, is zo eenvoudig
mogelijk. Je moet wel rekening houden met de uitspraak.
Bijvoorbeeld:
WEL
Het verbrande huis
Het neergestorte vliegtuig
De geprinte pagina’s

NIET
Het verbrandde huis
Het neergestortte vliegtuig
De geprintte pagina’s

