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Lees de infinitiefvorm en zoek de stam van het werkwoord.
Vul daarna de zin aan met de juiste persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd. Onderstreep tot slot in elke zin het 
onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.

infinitiefvorm stam  Ik … nu.  Vul de juiste persoonsvorm in.

bouwen  _______________  Onze buurman _______________ een huis.

snijden  _______________  Wie _______________ het vlees?

weigeren  _______________  Evi _______________ mee te gaan.

kauwen  _______________  De poes _______________ op rauw vlees.

vouwen  _______________  _______________ jij dat blad in tweeën?

breien  _______________  Ma _______________ een trui.

glijden  _______________  _______________ jij ook naar beneden?

lijden  _______________  Die zieke hond ______________ erg veel pijn.

scheiden  _______________  Die man _______________ van zijn vrouw.

houden  _______________  Pa _______________ de hond tegen.

verhuizen  _______________  Liesje _______________ naar Antwerpen.

studeren  _______________  Mijn broer _______________ hard.

schaatsen  _______________  _______________ jij graag?

bloeden  _______________  Dat meisje _______________ uit haar neus.

ontgoochelen  _______________  Die uitslag ____________________ de juf.

branden  _______________  Het vuur _______________ hevig.

verrassen  _______________  Op Moederdag _______________ ik mama.

voetballen  _______________  _______________ je broer ook op zondag?

verlangen  _______________  Zus _________________ naar het weekeinde.

antwoorden  _______________   Ik ___________________ straks op die vraag. 

______________ jij ook? Of ______________  

je zus op die vraag? Ja, zij _______________ .

vinden  _______________   Wie ____________ de schat? _____________ 

jij een schat? Neen, ik ______________ niets. 

oefening 

13
Les 8.7 en 8.8

 77    78

t h e m a  8  p r o e v e n  v a n  p r o e f j e s

ik maak 
een afspraak

Fouten? Ik schrijf het onderwerp en de persoonsvorm opnieuw.

bouw     bouwt 
 snijd            snijdt
weiger          weigert 
kauw              kauwt
vouw       Vouw  
brei           breit
glijd       Glijd
lijd      lijdt
 scheid             scheidt
houd           houdt
verhuis           verhuist
 studeer              studeert
 schaats       Schaats
bloed   bloedt
ontgoochel ontgoochelt
brand             brandt
verras    verras
voetbal       Voetbalt
verlang          verlangt
antwoord        antwoord
        Antwoord       antwoordt
      antwoordt
vind          vindt         Vind
        vind 
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Fouten? Ik schrijf de woorden juist.

Lees het verhaal aandachtig en denk aan de betekenis van de 
woorden. Vul in met ou, au, ouw, auw, ei of ij. Onderaan vind je 

een kopie van het verhaal. Daar vul je de woorden nog eens in.

een f____ne dag in de maand m____ : op r____s met onze ____gen klas

Ik ontb____t. Mama voert me met haar kl____n bl______ ______tootje naar school. 

We z____n op t____d. Ik neem afsch____d. Met een ______tobus r____den we naar het 

station. De tr____n brengt ons naar de zee. Er zijn w____nig r____zigers. De juffr______ 

fronst haar wenkbr______en. Ze  ____st een beetje rust. Aan zee stappen we g______ uit. 

Via een groot pl____n wandelen we langs een v____ver naar een w____de met g____tjes. 

Een ____ndje verder loopt een fiere p______. We roeien even later naar een ____landje. 

Tussen de hoge ____ken rennen kon____nen. We bekogelen elkaar met ____kels. Wat 

later wandelen we langs de zee op de d____k. Het kursaal is een groot geb______, 

precies het pal____s van een k____zer. De m____sjes gaan t______tjespringen op het 

strand. Sofie verliest een g______den ringetje. Ze vindt het sp____tig. De jongens spelen 

vriend of v____and. Een jongen heeft p____n aan zijn sch______der. Plots geeft de 

juffr______ het s____n: het is het ____nde van de dag. We geven de chauffeur nog een 

appl______s. ____ndelijk zijn we thuis. Onze ______ders zijn bl____.

een __________ dag in de maand __________ : op __________ met onze  

__________ klas

Ik __________. Mama voert me met haar __________ __________ ________________ 

naar school. We __________ op __________. Ik neem ___________. Met een _________

______________ we naar het station. De __________ brengt ons naar de zee. Er zijn 

 _____________ ________________. De _____________ fronst de _________________. 

Ze __________ een beetje rust. Aan zee stappen we __________ uit. Via een groot 

_______________ wandelen we langs een __________ naar een __________ met 

____________. Een __________ verder loopt een fiere __________. We roeien even later 

naar een ________________. Tussen de hoge ____________rennen ________________. 

We bekogelen elkaar met ______________. Wat later wandelen we langs de zee op de  

__________. Het kursaal is een groot _____________ , precies het ___________ van een 

____________. De _____________ gaan ______________________ op het strand. Sofie 

verliest een ______________ ringetje. Ze vindt het ______________. De jongens spelen 

vriend of ______________. Een jongen heeft _________ aan zijn __________________. 

Plots geeft de _____________ het __________ : het is het __________ van de dag.  

We geven de chauffeur nog een ______________. ___________________ zijn we thuis. 

Onze ______________ zijn ________.

oefening 

14
Les 8.7 en 8.8

 77    78

t h e m a  8  p r o e v e n  v a n  p r o e f j e s

fijne mei reis
 eigen
ontbijt klein blauw autootje

afscheidtijdzijn
rijden trein

juffrouw wenkbrauwenreizigersweinig
 eist gauw

weidevijverplein
 eindjegeitjes pauw

 eiken konijnen eilandje
 eikels

gebouw paleisdijk
keizer meisjes touwtjespringen

 spijtiggouden
vijand
juffrouw  sein

pijn
 einde

 schouder
 eindelijkapplaus

blijouders

autobus

au Ei ijou

ouijij
ouw  ei  ei

ou ij
ouw ei ei ei

 ei ij
ij ouw

 ei
 eiauw ei

 ei ij  ei  ei
auw
ouw ei ei ei

 eiauw

ijij  ei au ij
auauw eiij

ij  ei  ei  ei
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Lees de tekst en vul de juiste persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd in. Onderstreep het onderwerp eenmaal. 
De in te vullen persoonsvorm is al tweemaal onderstreept.
Je vult ook de ontbrekende letters in: d of t? De woorden die 
je moet verlengen, schrijf je over op een schrijvertje.

Met een toorts in de han___

Werkwoorden: 1 lenen, 2 nemen, 3 houden, 4 trekken, 5 proberen

	 1	 De	eerste	mens	 	het	vuur	van	de	natuur.

	 2	 Zo	 	hij	na	een	blikseminslag	wat	branden___	hou___	mee.

	 3	 Hij	 	het	vuur	zo	lang	mogelijk	branden___.

	 4	 Soms	 	de	groep	verder.

	 5	 Dan	 	een	li___	van	de	groep	een	beetje	vuur	in	een	po___je	te	doen.

Werkwoorden: 6 leren, 7 wrijven, 8 gebruiken, 9 branden, 10 zorgen

	 6	 Later	 	de	mens	zelf	vuur	te	maken.

	 7	 Hij	 	hou___jes	snel	tegen	elkaar.

	 8	 Soms	 	hij	vuurstenen.

	 9	 Hou___	met	veel	hars	 	veel	beter.

	10	 Vuur	 	voor	licht	en	warmte.

Werkwoorden: 11 houden, 12 worden, 13 vinden, 14 (in)beelden, 15 (uit)torenen

	11	 Vuur	 	een	wil___	dier	op	veilige	afstan___.

	12	 Het	voe___sel	 	nu	gebraden	of	gekookt.

	13	 	je	dat	niet	boeien___?

	14	 	je	maar	eens	een	leven	in	zonder	vuur!

	15	 	Eeuwen	later	 	de	burch___	van	de	graaf	hoog	boven	de	kleine	

huisjes	uit.

Werkwoorden: 16 verjagen, 17 worden, 18 staan, 19 ontstaan, 20 (aan)wakkeren

	16	 Binnen	 	een	groo___	haar___vuur	de	kou.

	17	 Glas	 	nog	niet	veel	gebruikt.

	18	 	In	het	kleine	sta___je	ron___	de	burch___	 	veel	houten	huisjes	

met	strooien	daken.

	19	 Soms	 	bran___.

	20	 De	win___	 	het	vuur	aan.

oefening 

1
Les 9.1,  9.2,  
9.3 en 9.4

 82    82

t h e m a  9 	 i n  v u u r  e n  v l a m

ik maak 
een afspraak

leent
neemt
houdt

trekt
probeert d t

d
d t

d

wrijft t
leert

gebruikt
brandt

zorgt
t

houdt d d
wordtd

Vind d
Beeld

torent t

verjaagt
wordt

 staan

wakkert
ontstaat d

tdd

t d

d
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oefening 

2
Les 9.1,  9.2, 
9.3 en 9.4

 82    82

schrijf hieronder enkele onderwerpen met de 
persoonsvorm uit oefening 1 over.

Luister goed en schrijf de zinnen op. Onderstreep in elke zin 
het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.

oefening 

3
Les 9.2

 82    83

t h e m a  9 	 i n  v u u r  e n  v l a m

ik maak 
een afspraak

Werkwoorden: 21 branden, 22 hebben, 23 rijden, 24 worden, 25 duwen

	21	 Soms	 	er	wel	een	hele	sta___!

	22	 Nu	 	we	allerlei	bran___stoffen	en	vormen	van	energie.

	23	 Pa	 	met	zijn	auto	vol	benzine	naar	huis.

	24	 De	garagepoort	 	automatisch	geopend.

	25	 Ma	 	op	de	schakelaar.

Werkwoorden: 26 houden, 27 verslinden, 28 braden, 29 houden, 30 werken

	26	 De	frigo	of	koelkas___		________________	het	voe___sel	koel.

	27	 Kleine	broer	_____________________	een	spannend	boek.

	28	 Mama	________________	het	vlees	in	een	braa___pan.

	29	 Papa	________________	zich	ondertussen	bezig	met	de	strijk.

	30	 En	grote	zus	________________	aan	de	computer.

		3	 12

13	 17

21

23	 27

Fouten?	Ik	schrijf	de	woorden	juist.

Fouten?	Ik	schrijf	de	woorden	juist.

brandt
hebben
rijdt

wordt
duwt

d
d

houdt
verslindt

braadt
houdt

werkt

d

d

t

Hij houdt
Vind je
Een hele stad brandt
Pa rijdt

Het voedsel wordt
Glas wordt

Kleine broer verslindt

1. Rode rozen bloeien in mooie vazen.
2.  Wie redt de kleine kinderen uit dat  
wilde water?

3.  De burgemeester schudt de handen van  
vele mannen en vrouwen. 


























































































