
Naam:___________       Datum:_________  

WERKBUNDEL NEDRLANDS 
 

 
Dit leer je in deze bundel: 

• Werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd. 

• Kennismaken met woorden in de verleden tijd.  
 

Dit herhaal je in deze bundel: 

• d/t, au/ou, ei/ij, ch/g, ng/nk, eeuw/ieuw/uw, aai/ooi/oei, ig(e) 

• korte en lange klanken, verenkelen en verdubbelen 

 

Kijk eerst naar het filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8RHQ57DC_M  

Niet helemaal begrepen? Lees hieronder nogmaals. 
 

Een werkwoord of doe-woord vertelt wat iemand of iets doet. 
bv. Ik eet graag bananen.  
 
Als je er “IK KAN …” voor kan zetten, is het een werkwoord.  
bv. ik kan eten.  
 
In een zin kan je het werkwoord vinden door de ja-neen vraag te stellen. Het werkwoord 
komt dan vooraan.  
bv. Eet ik graag bananen?  

 
Enkelvoud Meervoud 

ik = stam 

Voorbeeld: 

      ik koop 

      ik pluk 

      ik steun 

wij, we  = stam + en 

Voorbeeld: 

       wij koopen 

       wij plukken 

       wij steunen 

jij, je  = stam + t 

Voorbeeld: 

jij koopt 

jij plukt 

jij steunt 

jullie  = stam + en 

Voorbeeld: 

jullie koopen 

jullie plukken 

jullie steunen 

Sofie, hij, zij, je broer,… = stam + t 

Voorbeeld: 

hij koopt 

hij plukt 

hij steunt 

Jan en Tim, zij, de katten,…=stam+en 

Voorbeeld: 

ze koopen 

ze plukken 

wij steunen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e8RHQ57DC_M


 
Dag 1 

1. Kleur de werkwoorden rood. 

 

geel  gooien bij wesp een  flamingo 

vragen tv film het  pen blij 

choco smeren handen slapen plant tulp 

vuilbak zitten  liggen vliegen kijken antwoorden 

de gommen weerwolf donker zwart rood 

lopen dansen zingen springen  lied huiswerk 

in hebben brokken munt tulpen balpen 

wij sokken schijnen kast douchen melk 

genieten paraplu boek appel glijbaan binnen 

 
 

2. Wat doen deze mensen?  

Kleur het werkwoord in de zin. 

 
Sommige mensen eten niet graag spruiten. 

Karah slaapt buiten in een tent. 

Ik speel een spel op de computer van mijn moeder. 

Merel danst heel sierlijk. 

Vullen de arbeiders de flessen met milkshake? 

Dromen de vampiers van mensenbloed?  

Lilou heeft een aquarium met vissen. 

De noten hangen in de boom. 

De hond blaft naar de buurman. 

Groeit jouw plantje goed? 

Op de zetel ligt de poes. 

Samy en Arthur doen gekke salto’s. 

Het meisje geeft een feest. 



 
3. Schrijf een zin bij deze prenten. Kleur het werkwoord.  

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
4. Kan je zelf 3 voorbeelden van een werkwoord geven? 

 
________________________ 
 
 
________________________  
 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 2 

Bekijk eerst het filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=TF5du1Z9dAc  

5. Lees deze zinnen. Omcirkel NU of TOEN. 

 
Nic snoept stiekem in zijn bed.     NU / TOEN 
Nic snoepte stiekem in zijn bed.      NU / TOEN 
 
Emma vond in de kast een zakje chips.     NU / TOEN 
Emma vindt in de kast een zakje chips.     NU / TOEN 
 
Ahmed kijkt naar de televisie.      NU / TOEN 
Ahmed keek naar de televisie.      NU / TOEN 
 
Anna lacht niet met de mop.      NU / TOEN 
Anna lachte niet met de mop.      NU / TOEN 
 
Mama rent naar de voordeur.      NU / TOEN 
Mama rende naar de voordeur.      NU / TOEN 
 
Charlie werkt graag in de tuin.     NU / TOEN 
Charlie werkte graag in de tuin.     NU / TOEN 
 
Sofie fietste op het plein.      NU / TOEN 
Sofie fietst op het plein.       NU / TOEN 
 
Theo helpt graag zijn papa.      NU / TOEN 
Theo hielp graag zijn papa.      NU / TOEN 
 

6. Vul in zodat het klopt. Kies uit: ik, hij of wij. 

 
________ roep 
 

________ roepen 
 

________ roept 
 

________ drink 
 

________ drinkt 
 

________ drinken

________ zwemmen 
 

________ zwemt 
 

________ zwem 
 

________ werkt  
 

________ werken 
 

________ werk

________ zingen 
 

________ zing 
 

________ zingt 

________ geniet 

________ geniete

https://www.youtube.com/watch?v=TF5du1Z9dAc


 
7. Kleur overal alle delen die nodig zijn om het schema te laten 

kloppen. Soms moet je ook niet kleuren. 

 

IK werk 
-t  

IK stamp 
-t 

-en  -en 

JIJ werk 
-t  

JIJ stamp 
-t 

-en  -en 

HIJ werk 
-t  

HIJ stamp 
-t 

-en  -en 

WIJ werk 
-t  

WIJ stamp 
-t 

-en  -en 

JULLIE werk 
-t  

JULLIE stamp 
-t 

-en  -en 

 
ZIJ  
(meervoud) 

werk 
-t   

ZIJ  
(meervoud) 

stamp 
-t 

-en  -en 

 
 

IK slaap 
-t  

IK poets 
-t 

-en  -en 

JIJ slaap 
-t  

JIJ poets 
-t 

-en  -en 

HIJ slaap 
-t  

HIJ poets 
-t 

-en  -en 

WIJ slaap 
-t  

WIJ poets 
-t 

-en  -en 

JULLIE slaap 
-t  

JULLIE poets 
-t 

-en  -en 

 
ZIJ  
(meervoud) 

slaap 
-t   

ZIJ  
(meervoud) 

poets 
-t 

-en  -en 

 



Dag 3 
 

8. Vul de juiste vorm van het werkwoord in (tegenwoordige tijd). 

 
vangen 
Jan ________________ de bal niet. 
Ik ________________ de vlieg. 
Jullie ________________  
 
springen 
Wij ________________ in de lucht. 
Jij ________________ op de trampoline. 
Marie en Sofie ________________ van het muurtje.  

 
9. Doe dit nog een keer. Opgelet de zinnen worden langer. Lees 

de zin eerst helemaal en vul dan pas in. 

 

▪ Hoog in de lucht ……………………………… ( vliegen) een ballon. 

▪ In de straat ……………………………… (staan) een oud huis. 

▪ Vrijdag ……………………………… (beginnen) de vakantie.  

▪ Ik ……………………………… (lezen) elke avond een boek. 

▪ Hij ……………………………… (worden) morgen vijftig jaar.  

▪ Langs de kant ……………………………… (vinden) mijn  broer € 20. 

▪ ……………………………… (zoeken) jij je jas nog steeds? 

▪ We ……………………………… (rijden) met de auto naar de bergen.  

▪ Marie ……………………………… (leren) de kinderen koken. 

▪ Ik ……………………………… (zijn) wat verkouden! 

 

 

Neem nu pen en papier. We doen een klein dictee. 

 

Kijk en luister naar het filmpje. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QJdm8t-yCp0  

 

 
Dag 4 
Vanaf hier is het herhaling. Bekijk de volgende pagina goed.  
Kies dan 3 oefeningen die jij moeilijk vindt. Zet er een kruisje bij. Wees 

eerlijk met jezelf!        

https://www.youtube.com/watch?v=QJdm8t-yCp0


 
1. Vul de juiste letters aan. Kijk goed naar de letters waaruit je 

kan kiezen 
 
Oefening 1: d of t 
 

Ze sloegen hun ten…… op aan de ran…… van het bos. 

De win…… waait van noor…… naar wes……  

Een trouwe hon…… is een goede vrien…… . 

 

Oefening 2: au – ou  

De p………s  h………dt  van  g…………d. 

De kat slaat met haar kl…………w een haak in mijn k…………s. 

De tijger houdt niet van k…………wgom.  

 

Oefening 3: ei – ij 

Met sp………… t werd de str…………d gestaakt. 

De kapit…………n ontdekte het geh…………m op t…………d. 

De …………genaar van de auto is bl………… met zijn nieuwe aankoop. 

 

Oefening  4: ch of g 

Hij heeft de la………… op het gelaat. 

Op onze reis hadden wel veel pe………… met het weer. 

De bestuurder van de vra…………twagen nam een scherpe 

bo…………t. 

 

Oefening 5: ng of nk  

De fabriek verspreidt een erge sta………… .  

De nieuwe auto bli…………t erg mooi. 

Het geza………… van het koor klo………… als muziek in de oren.  

Al draagt een aap een gouden ri…………, het blijft een lelijk di………… .   



Bij deze oefening 2 mag je 2 kolommen schrappen. Trek er 1 lijn door. 
 

2. Kleur met groen de woorden met een korte klank, met rood de 
woorden met een lange klank.  

 
boterhammen gaskamer tenslotte sterretjes bestuderen 

problemen krukken ondersteboven pannenkoek avonturen 

gezellig overvallers krokodillen datum helaas 

sukkel lakens knuffelen vurige grote 

raketten juwelen vriendinnen rapport praten 

 

Bij deze oefening 3 mag je 3 zinnen schrappen. Trek er een lijn door. 

3. Vul de juiste meervoudsvorm aan in de zinnen. Denk eerst na 
over welke klank het is.  

 
huistaak In het vierde leerjaar krijgen we elke dag…………………… . 

autobus We vertrekken met twee …………………………………… op 

openluchtklassen.  

taal  In ons land worden drie …………………………………… 

gesproken. 

palmboom Aan de rand van het strand staan hoge ……………………… . 

zak  Het diefje stak heel wat snoep in zijn ……………………… .  

teen  De kinderen lopen op hun …………………………………… .  

straat  In de …………………………………… wordt de sneeuw 

geruimd. 

krul  Lien heeft mooie …………………………………… .  

kraam Op de markt stonden heel wat ……………………  met eten.  

bosbes De meisjes hebben dikke ………………… in het bos geplukt. 

kuur  Mama gaat elk weekend  …………………………………… 

ijsbeer …………………………………… leven in de poolstreek. 

 

 



Dag 5 
Maak de hele oefening. 
 

4. Vul de zinnen passend aan met: ei – ij – au – ou – ieuw – eeuw 
– aai – ooi – oei – ig (e) – ng – nk – d – t 
  

▪ Tijdens het optreden was er veel law………………… van de buren. 

▪ Na de p…ze zijn we naar huis vertrokken. 

▪ Wilde dieren eten hun pr……… levend. 

▪ Het n……s verspr……dt zich als een lopend vuurtje. 

▪ Onze tuinkab…………………ter is stuk door de k…………………de. 

▪ Dat is echt een ongelukk………………… jongen. 

▪ In Israël ve…………………ten ze no…………………  steeds om een 

stuk land. 

▪  Het m…………………sje had een gloedn…………………w jurkje 

aan. 

▪ Tegen de avond wordt mijn broertje last………………… .  

▪ De kind………………… gingen snel in een r………………… staan. 

▪ Eet jij graag aardapp………………… ?  

▪ Het m………………… sje had een mooie glimla………………… . 

▪ Na tien dagen waren we halfweg onze r…………………s op het 

…………………land. 

▪ De vr…………………w bakte de frietjes g…………………geel. 

▪ De inh…………………d van dat zakje was volledig gebruikt. 

▪ Voor deze parki………………… moet je 5 euro betalen. 

▪ Ik koop op  zondag mijn krant in de wi…………………el. 

▪ Na die misdaa………………… gaat hij de geva…………………enis 

in. 

▪ De goo…………………elaar tovert een kon…………………n uit zijn 

hoe………………… .  



Tijd om te verbeteren.(vanaf vrijdag) Ga naar de website: 

www.buurtschooldewinde.weebly.com 

Ga naar de Astro’s. Klik de correctiesleutel aan. 

Verbeter met een andere kleur.  

Dit is het belangrijkste stukje. Leer uit je foutjes en wees 

gelukkig met wat je goed doet.  

Duid aan wat voor jou nog moeilijk gaat. 

 

Werkwoorden vervoegen in de t.t.  

Het verschil tussen een werkwoord ‘nu en toen’  

Korte en lange klanken  

Verenkelen en verdubbelen  

-d/-t  

-eeuw, -ieuw  

-aai, -ooi, -oei  

-ig(e)  

-ei /- ij  

-au/ -ou  

-ch/-g  

-ng/-nk  

 

Maak van dit blad een foto en stuur het naar me door. 

Knuffels, 

Freya 

http://www.buurtschooldewinde.weebly.com/

