
nmro
Oefening 53

Ik schrijf de stam en
de persoonsvorm.

vechten

liggen

vliegen

drinken

rusten

wringen

bijten

zwerven

worden (!)

bloeden (!)

snijden (!)

bieden (!)

vinden (!)

zenden (!)

binden (!)

naam

stam

(!) moeilijke werkwoorden met

een stam op d

rijden ik rijd
hij rijdt

persoonsvorm

Hij met mij.

De hond

De vogel

Pa

te slapen.

.weg.

Oma

Lena

een flesje bier.

even.

De vis

een dweil.

niet.

Die man rond.

Ik

Hij.

Hij.

Opa

je ziek?

je nog?

in mijn duim.

veel geld.

een schat.

een brief naar mij.

jij die veters vast?

daium

speurder • 1'^ die Keure fl0!



4 \^^i
Oefening 53

Ik vul aan met ei of ij.
Ik denk aan de stam. Ik

schrijf de persoonsvorm
in de tegenwoordige tijd.

(!)

rijden

moeilijke werkwoorden met

een stam op d

ik rijd
hij rijdt

begr ^ pen

ber_den(!) Hij

w_

r

.geren

_den (!)

.gen

Hij
st,

z len

ber ken

Qen

den (!)

kr_

SL
l_den (!)

gr_pen

De ballon

Hij.

Nu

Ik

Ik

Hij

Hij
sn_

n

den (!)

.pen Pa

pijn

br

_den (!) De man

_en Ik

je mij niet?

een lekker maaltje.

je mee te gaan?

met de fiets.

omhoog.

op een meer.

hij de kust.

koorts.

naar beneden.

ons naar de top.

naar de bal.

Jij het brood?

in mijn arm.

veel pijn.

niet graag.

i-r
spion • i k die Keure (106J
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Oefening 54 e

Ik schrijf de persoonsvorm

in de tegenwoordige tijd.

werken stam:

(!) een stam op d

veel? Ik

Jij soms in de tuin.

rusten

Ik
stam:

straks.

Wie in de zetel?

geeuwen stam:

Mijn vriend

Hij _ veel.
zuchten stam:

De juf . Ik

antwoorden (!) stam:

Line

jij wel eens?

vraag? Jij nooit.

vinden (!) stam:

Ik _ je niet.
Jij _ ons nooit!

ook.

jij ook?

jij ook?

ook.

jij op die

jij mij?

no a ni datum

speurder * ! k die Keure fl0:



4 ïWw
Oefening 54

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

AU Baba - deel 14 | ! een stam op d

De roverhoofdman (rijden!) u^C nu zelf te paard naar

de stad. Hij (vermommen) _ zich als een

gewone koopman. 'Ik {brengen} _ mijn paard naar

de markt Ik (denken),

immers dat het huis daar ergens staat.

Hij (vinden!) _ het huis

gemakkelijk. Hij (plaatsen)

geen kruisje. 'Nee, ik (prenten)

alles goed in mijn geheugen.

Dan (vinden!) _ ik het huis wel terug.' Tevreden

(starten) _ hij de terugtocht. Hij (zeggen)

.tegen één van zijn kameraden: '(Worden!)

jij graag bestolen? Ik {wreken} _ me op

die dief.' En hij (vergeten) _ dat hij de grootste dief

is van allemaal! Maar een hoofdman (maken) _geen

fouten. Zijn helper, Moustafa, (kopen) _op de markt

muilezels en oliezakken. Eén van die zakken wordl gevuld met

olie. In elke andere zak (kruipen) _ een rover. De

hoofdman (leiden!) _ de hele groep naar de stad.

spion • ?! die Keure fl0^



4 ) om
Oefening 55 0,

Ik schrijf de stam en

de persoonsvorm in de

tegenwoordige tijd.

stam

luisteren

kijken

brengen

houden (!)

werken

gaan

kleden (!)

helpen

poetsen

onthouden (!)

(!) een stam op d

persoonsvorm

jij graag naar

muziek?

Mama

tv.

Papa

boek mee.

niet veel

soms een

jij van
stripboeken?

Opa _ in zijn tuin.

soms naar de

bieb?

Jij. je mooi.

Papa

Ik

jij soms?

vandaag.

het wel.

naam dcftum

speurder * M^ die Keure (t0^



4 fïfV^
Oefening 55

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
Ik denk aan de stam op d.

verbieden Hij

rijden

verzenden

vinden

snijden

leiden

verbranden

verraden

Ik

Ik

Jitske

Ik

Hij

Wie

Ik

Hij

Hij

me mee te gaan.

je dat nooit.

met mijn fiets

je mee?

jij een e-mait?

er ook één.

het niet.

.jij het?

in zijn vinger.

jij de komkommer?

de groep?

jullie wel.

je maar niet.

zich.

zijn vriend niet.

jij hem?

spion • !^die Keure fnó^
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Oefening 56

Ik onderstreep het onderwerp eenmaal en de

persoonsvorm tweemaal.

1 Hij fietste gisteren vlug naar huis.

2 Papa rijdt met de auto naar school.

3 Ken je de oplossing van het vraagstuk?

4 Hij wist het niel meer.

5 Het werd gisteren al vroeg donker.

6 De jongen denkt eens goed.

7 Ik vind de handdoeken niet.

8 Je zocht in de verkeerde kast.

9 Hij werd vorig Jaar al negen jaar.

10 Nu wordt hij tien jaar.

In welke tijd staat de zin? Ik schrijf het onderwerp en
de persoonsvorm van elke zin op de juiste plaats.

t.t. (tegenwoordige tijd) v.t. (verleden tijd)

naam datum

speurder • EC die Keure (llfl
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Oefening 56

Ik onderstreep het onderwerp eenmaal en de
persoonsvorm tweemaal. In welke tijd staat de zin?

Ik omkring t.t. of v.t.

1 Luister jij graag naar muziek?
2 Mama ging vroeger veel naar festivals.

3 Ze hield vooral van de Rolling Stones.
4 Die kwamen niet veel in ons land.

5 Nu houdt ze meer van Bach en Mozart.

6 ik vind dat niet altijd prettig.
7 Papa wil liever ook iets modems.

8 Onze buren gaan soms naar de opera.

9 Gisteren waren ze erg laat thuis.

10 Ik heb op mijn iPod veel liedjes.

Ik schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd.

Josse fietste vlug naar huis.

Zij droomde van een mooie prins.

Plots blafte een hond.

Josse viel. Ze maakte zich kwaad.

t.t.

u.

tt
t.t.

u.

t.t.

t.t.

t.t.

t.t.

t.t.

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

v.t

spion •; L die Keure t112J
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Oefening 51

Ik schrijf de woorden in het meervoud.

We (lig) _ onder de (deken)

en (geef) _ elkaar (teken).

Het is al ochtend, half zeven.

Tijd om (avontuur) _ te
(beleef)

DUS (sprïng) _ we Uit de (bed).

(Was) _, (kleed) _ en
(weu) _ dat de anderen nog {droom)

Wij zullen (kUm) _ in de (boom)

.. (Kers) _en (peer)

(pluk).

De (ei) _ bij de (kip)
(raap)

(foop) _ achter (koe)
en (schaap),

Let op! Vandaag geen (ongeluk)

naam datum

speurder • l ^ die Keure (l13)
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Oefening 57

Ik schrijf de woorden in het meervoud.

kop drie _ thee
koop een nieuwe fiets

knop de _ van rozen
knoop de _ van mijn jas

man twee _ op de maan
maan veel _ rond Jupiter
wet

weet

hak

haak

grot

groot

bos

boos

van ministers

elkaars geheimen

de

fietsen aan

van damesschoenen

vleermuizen in

reuzen

wandelen in de

mannen roepen

spion • i'L die Keure (114J



4 lÏfl'^-A

Oefening 58

Ik schrijf verkleinwoorden.

het achtervoegsel pje

glimworm

probleem

het achtervoegsel etje
Ik let op voor het kattenstukje!

vriendin

ballon

woorden op oe, ie, ee

Ik schrijf wat ik hoor.

twee

koe

kopie

woorden op a, o, u

Ik schrijf wat ik hoor.

radio

menu

opa

Ik schrijf het verkleinwoord over.

een schip scheepje

een blad blaadje

naam dalum

speurder • IC die Keure fl15)



4 lÏFl^-.l

Oefening 58 e
Ik schrijf verkleinwoorden.

bladeren van de bomen

^/é _ van de

schepen op de zee

piano's en violen

ophef

en

een stro in haar snavel

een in haar

bloemen in vazen

in

padden op de paden

menu's op de tafels

op de

op de

verhalen over koninginnen

over

kangoeroes onder paraplu's

onder

^^é

spion • K die Keure fltó)
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Oefening 59

Ik schrijf verkleinwoorden.

een woning

een jongen

een zon

een koning

een parasol

een dame

een foto

een knie

een prinses

een slang

een paraplu

een getal

een koe

een bodem

een kano

naam datum

speurder • i>C die Keure fit!



4 ^Pl^-A

Oefening 59

Ik schrijf verkleinwoorden.

Mijn oma houdt van verkleinwoorden

Mijn (oma) gebruikt veel

(verklein woorden)

Ze zegt: 'Ga daar eens bij dat (boom)

staan, dan trek ik een (foto)

met mijn (fototoestel)

'Pluk jij een (sla)

(tuin)

uit het

van jou

.? Er staan ook (erwten)

en (wortelen)

Op het (menu) van vandaag.

Je kunt kiezen. Ik bak staks een (vis)

in een heet (pan) _. Wil je een (glas)

frisdrank?'

's Middags zit ze in haar (zetel)

haar (woning)

voor

te babbelen

met (Sofie) uit de buurt. Haar (mond)

staat nooit stil.

spion • ^C die Keure (l18t)



4 Gaas
Oefening 60

Ik vul de woorden aan met d of t.

Ik schrijf verkleinwoorden.

^Le.een kran t

een hem

een poor,

een baar

een gelui,

een lie

een kin

Ik vul de woorden aan met d of t.

Ik schrijf de samenstellingen over.

voe_bal kas_deur duikboo

melktan han doek hoof sta

n a ni n doiurn

r-rspeurder • ^ die Keure (119)



4 \Ww
Oefening 60

Ik vul de woorden aan met d of t

Ik schrijf de woorden in de zinnen.

ou l ste - groo_ste - beroem_ste -

wil_ste - har_ste - kou_ste - bree_ ste

1 De

2 Zou Rubens de

3 Siberië is de

mens in België is 110 jaar.

schilder zijn?
'̂l'

plek om te wonen. ^

'4

4 De beren behoren tot de

5 Waar staat het

6 Diamant is het

7 Die rivier is de

dieren.

monument ter wereld?

materiaal in de natuur.

in Vlaanderen.

Ik maak een zelfstandig naamwoord.

hoog de _ van het podium

lang de __ van een boot

breed de _ van onze tuin

dik de van een muur

spion * l C die Keure (l2(^
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Oefening 61

Ik onderstreep de woorden met d of t die ik langer
moet maken. Let op! De persoonsvorm maak ik niet

langer.

Vuur!

Het huis van onze buren staat in

brand. We zitten aan tafel.

Ik eet brood met gelei. Plots roept

mijn vriend: 'Kijk, een dikke, grijze

rookwolk!' Onze hond blaft hard. We

lopen naar buiten. We horen een

krakend en knetterend geluid. Papa

belt de brandweer. In de verte hoor

ik ze al. Loeiend komen ze aan. De mannen zeggen geen

woord. Ze dragen speciale pakken. De ene sleurt met

een brandslang. De andere beukt de poort open. Hevige

windstoten wakkeren het vuur aan. Dan pas zien we onze

buren. De buurvrouw staat in haar badjas met een kindje

op haar arm. Ze weent. De vader kijkt bezorgd. Wat zou

de oorzaak zijn? Later bleek het een kortsluiting te zijn

van de broodrooster.

naam datum

speurder • E>C die Keure (\2^



4 GEQ:
Oefening 61

Ik vul aan met d off.

Ik schrijf de woorden onderaan over.

Storm op de Noor l zee

Hevige win_stoten beuken tegen

de dijk. Het is de kou_ste dag van

deze zomer. Mama doet zelfs

han_schoenen aan. Ik ben benieuw_ hoelang die

storm nog duurt. Een zeilboo_je lijkt in noo_ te zijn.

De zee deint woes en raast als een wil_

grommen_ bees_. We zijn overdonder_ door

het gewel_ van de natuur. Ook de bran_weer houdt

kan zorgen

is gaan liggen,

een oogje in het zeil. Elke verstopte goo_

voor overstromingen. Als de westenwin,

maken we nog een stran_wandeling. Een uurtje later

komen we doo moe thuis.

spion • l k die Keure (12;



4 \Ww
Oefening 62

Ik schrijf de woordstukjes op.

Ik kleef ze aan elkaar en schrijf de afleiding.

de breedte van de weg

breed + te + _ =

de grootte van het veld

groot + te

de oudste man ter wereld

oud + ste _ +
een klein stadje

stad + je _ +

de leukste leidster

leid + ster

arbeiders en arbeidsters

arbeid + sters _ +

een gemene verraadster

ver + raad + ster +

naam do i il m

speurder •'^ die Keure fl23)



4 i'An'A^i

Oefening 62

Ik schrijf de woorden in de juiste zin.

zand - steeds - gereed - boodschappen - zeldzaam -

raadsel

1 Ben je al

2 Kun je dat

3 Is een ree een

4 Ik kom altijd of

met je huiswerk?

oplossen?

dier?

op tijd.

5 Mama gaat naar de winkel om

6 Aan zee voetballen we op het

verstand -jeugd - geduld - niemand - geld - moed -

iemand

1 de

2

van tegenwoordig

3 intelligent zijn of

4 dapper zijn en veel

5 veel

6 Is er

hebben is een schone zaak.

hebben

hebben

proberen sparen

of is er ?

spion • : L die Keure fl2^



4 lÏfl^-A

Oefening 63

.^/) Ik schrij'f de samenstelling in de zin.

veel geduld hebben engelen + geduld

Mama heeft soms __ met ons.
beboet worden geld + boete

Hij krijgt een _ omdat hij te snel reed.

in gevaarlijk zand wegzinken drijf + zand

Ruiter en paard kwamen in _____________„_ terecht.

materialen timmer + gereed + schap

In de garage ligt veel

van papa.

elkaar niet goed begrijpen mis + verstand

De ruzie was een gevolg van een _.

oma en haar raadsels kruis + woord + raadsel

Oma lost elke dag een

.op.

hongersnood voedsel + tekort

In sommige landen is er een

erg moedig zijn helden + moed

Door zijn _ redde hij dat kind.

nonrn dnUim

speurder • Pk die Keure (125)



4 r.ffT.f^ï

Oefening 63

Ik vul de moeilijke woorden op d in.

7 intelligentie of ver...

8 naar de winkel om b.
2 een r... oplossen

3 Is er... in de winkel?

10 eb en ...

11 de jongeren of de j..,

12 eten of v...

1 Het komt weinig voor.
Het is z...

4 heldhaftig zijn,
m... hebben

9 Het is hier leeg.
Er is n...

5 er al zijn, er r... zijn

6 altijd of st...

^
9

12

1

3

5

10

^
_1_

4

e/

2

7

T
i

z

6

l:

11

2y a/ a/ m.

T
l

We spelen in het op een klein

spion * : k die Keure fl2ó)
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Oefening 64 e

Ik schrijf alle woorden in het meervoud of in de juiste

vorm.

dief - beroof - ons - buur - juweel

Die

hun

dak - gebouw - fonkel - ster - helder

van

Boven de van die

aan de

juf - vertel - boeiend - verhaal - dik - boek

hemel.

De

turn

We

- zwem - loop - fiets

.)

- spring

.)

uit

en

naam datum

speurder • t>C. die Keure (l2^
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Oefening 64

Ik onderstreep alle naamwoorden en werkwoorden die

in het meervoud een katten- of berenstukje hebben.

De ridder stapt door het bos. Een tak kraakt en breekt de

stilte. De man draagt een speer. Hij is op zijn hoede. Alles wat

beweegt, merkt hij op. Plots stopt hij. Hij neemt zijn boog. Hij

spant die op en mikt. De pijl zoeft weg. Hij hoort nog een kreet en

dan stormt er een draak op hem af. Het beest blaast en briest,

het spuwt vuur en valt aan. Maar de ridder werpt zijn wapen

en doodt het dier. Nu trekt hij verder. Als

hij honger heeft, dan vist hij of jaagt hij. Hij

lest zijn dorst in een beek. En dan doolt hij

verder rond op zoek naar monsters die hij

kan verslaan en mensen die hij kan helpen.

woorden met een kattenstukje

woorden met een berenstukje

spion * IC die Keure fl28J)
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Oefening 65

Ik schik de woorden alfabetisch.
Bij woorden als banaan

verdubbel ik niet.

banaan - lawaai - alfabet - sglade - tapijt - jaloers -

raket - wagon - manier - parasol

kanon - kabaal - kapel - kalender - kajuit - kabouter -

kapot - katoen

naam dcttum

speurder • l ^ die Keure fl29)



4 ÏAfW-A

Oefening 65

Ik zoek woorden als banaan.

1 een huishoudelijk
toestel of a...

2 fruit: twee kromme ...

3 een bom afschieten
meteen ...

4 luid signaal bij
gevaar

5 een politie...

6 een gegraven
waterloop

7 stuk of k...

8 voorvoegsel in

9 Je schrijft er op

10 moeder

11 fruit dat niet van
hier is: a...

12 grote tas om op
reis te gaan

13 om ruimtetuigen
naarde ruimte te
schieten

14 almanak of k...

15 rauwkost: een sa...

16 je huiswerk
noteren in je a...

17eentreinw...

18 lawaai of k...

19 gevulde
chocolade of pr.

20 een mat of een t

21 het milieu of de
na...

22 klein kerkje

8

13

lu

9

11

12

1

Ê

7

20

2

14

21

3

15

5

10

16

4

17

18 19

22

ï\r
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Oefening 66

Ik schrijf het meervoud en het verkleinwoord op.

meervoud verkleinwoord

kanon

banaan

ananas

kapel

papier

agent

apparaat

kajuit

kanaal

manier

parasol

tapijt

valies

naam datum

speurder • ^ die Keure (l^



4 Twr^rffNTfl
Oefening 66

Ik zoek onthoudwoorden.

Ik kijk van links naar rechts en van boven naar onder.

Ik schrijf de woorden op.

£
b
i

s

s

c

h
o

p
l
k

_p_

n

a

t

u

u

r

a

k
e

t

a

r

a

n

o

l
o

k
a

l
e

n

l
o

n

a

m
a

n

l

e

r

t

e

e

_g_

a

a

a

w
a

J
o

n

e

r

n

r

3
n

t

a

L
a

r

m
y
w
d
a

e

h
e

a

_g_

e

n

d
a

t

e

m

b
o

n

l

^J

_p_

a

_p_

l

e

r

m

h
e

r

l

n

n

e

r

l

n

_g_

a

a^Löbfba^

M^
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Oefening 67

Ik schrijf de woorden in het meervoud.

wit- papier unüe

.^)
krom- banaan

brutaal- man

slecht- manier

mooi - paleis

lekker- ananas

zwaar- kanon

geel- valies

rood - tomaat

kapot- apparaat

jaloers- kabouter

ven/varmd- kajuit

breed - kanaal

nieuw- avontuur

groot- voorraad

naam __..___ datum

speurder • 11. die Keure fl33)
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Oefening 67

~^"/) Ik maak met woorden uit oefening een
samenstelling.

CL^/MUÏA

nacht +

trein +

klas +

brand +

school +

schrijf +

jaar +

peul +

jeugd +

antivirus +_

+ sap =

+ behoud =

+ lijn

spion • Ï'L die Keure (\3^



4 \^^i
Oefening 68

Ik schrijf de woorden in de zinnen. Ik gebruik elk

woord twee keer. Ik zet ze in de juiste vorm.

absoluut - avontuur - fotograaf - modern - bisschop -

koningin - interessant

1 Dat was een spannend

spannende

2 Je hebt zeker gelijk. Je hebt

gelijk.

met _ zekerheid
3 De _ draagt op zijn hoofd een mijter.

België telt acht

4 Een _______ maakt mooie foto's.

een tentoonstelling over bekende

5 Vind je dat boek over de sterren _?

Ik kijk op tv naar _ programma's.

6 _ Mathilde komt op bezoek.
de _ van België en Nederland

7 Dat kunstwerk is hedendaags of

het museum voor ________ kunst

ncK.Ut! dr.iturn

speurder •'k die Keure fl35)



4 \W^i
Oefening 68

IR schik de 26 woorden alfabetisch.

canapé - e-mail - bieb - misschien - goochelaar - loket -

interessant - absoluut - dikwijls - wagon - terrein - zebra

paraplu - jaloers - kalender - ypsilon - ontbijt - uniform -

voortdurend - quad - robot - salade - xylofoon - natuur -

fantasie - herinnering

T „spion * PL die Keure 1136,
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GEGS3Ö
Oefening 69

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

staan - komen

Ik _ te wachten tot Je _.
hebben - gaan

Als je koorts _, _je naar de dokter.

kunnen-zien

het zijn dat je me van daar

mogen - doen

je dat wel

zullen - kunnen

je komen a Is je

zijn - vieren

Ik _ Jarig en ik

verrassen - zijn

je mij als het Nieuwjaar

weten - hebben

Je zeker dat je gelijk

maken - mogen

Eerst _ je je huiswerk, dan _ je
buiten spelen.

naam _.,, , datum

speurder • ^ die Keure fi3;



4 QESSQ
Oefening 69

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

AU Baba woont nu samen met zijn vrouw in het huis van zijn broer.
Hij is rijk. Maar de roverhoofdman is hem op het spoor. Gelukkig is
er nog de slimme dienstmeid.

AU Baba-deel 15

De roverhoofdman (rijden!)

Hij (vasthouden!)

muilezels. Elke ezel (dragen)

oliezakken. Eén zak (bevatten)

In elke andere zak (verbergen)

een rover. De hoofdman (naderen)

naar de stad.

de teugels _ van twintig

twee grote

olie.

zich

het

huis van Ali Baba. 'Gegroet, '(zeggen),

hij, 'ik (brengen)

Het (zijn).

je de zuiverste olie.

een echt koopje.' Ali Baba (proeven)

van de olijfolie en hij (vinden!)

het een interessant aanbod. Hij (uitnodigen)

.. Morgiana (bereiden!)

maaltijd. Ze (denken),

(proberen)

de man

een lekkere

: Ik

die nieuwe

olie eens.' Ze (gaan)

naar de binnenplaats en plots

(horen) _ ze gekreun.

spion • t^ die Keure (l3Sl)



Gmsö
Oefening 70 o

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

kwetsen - stam: __ bloeden (!) - stam:

Jefke _ zich en nu _ hij.
vallen - stam: _ redden (!) - stam:

Minou in het water en mama __ hem.

glijden (!) - stam: _ vasthouden (!) - stam:

De slee _ snel. Ik _ me goed

slapen-stam: _ schudden (!)-stam:

je nog? Papa „ je wel wakker.

schrijven-stam:_ verzenden (!)-stam:

Hij „„„_ een kaartje, _jij het?

rijden (!) - stam: _ botsen ~ stam:

Hij _te vlug! Straks _ hij nog.

vragen - stam: _ antwoorden (!) - stam:

Juf ons iets en Laura

verrassen-stam: _ vinden (!)-stam:

Mama _ je. _ je dat leuk?

rT'naam _ datum
speurder • 1>C die Keure (l3s)



4 ÜEÜBO
Oefening 70

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

AU Baba-deel 16

Een stem uit één van de zakken (kreunen),

lang (duren) _ dat nog? Ik (hebben)

geen lucht!' Een andere (antwoorden!)

(krijgen) _ _ krampen.' Morgiana (horen)

dat. Ze (houden!) zich rustig. Ze (wt-teilen^

Hij (sturen)

zwaard. Daarmee (worden!)

dit aan AU Baba.

er zijn knechten naar, elk met een

elke zak doorboord.

Na het avondmaal (betreden!)

de gemene rover zijn slaapvertrek. Een uurtje later (aankleden!)

de roverhoofdman zich

en (sluipen)

hij naar buiten. Onmiddellijk (weten)

hij dat er iets

niet in orde is. Uit een scheur (vloeien)

bloed. De woedende man (vluchten)

de stad uit.

een streepje

over een muur

spion • ^ die Keure (l4ci)



iMHró
Oefening 71

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Ik schrijf eerst de stam!

veel.sparen

wenen

ademen

geloven

beven

groeien

hoesten

rusten

planten

praten

bloeden (!)

afbranden (l)

verkleden (!)

antwoorden (!)

naam

Hij

Ik

Pa

Het kind

Ze

Hij.

Opa

Mama

Hij _

Ik

Het dak

Zus

De Juf

datum

stil.

luid.

jij dat?

als kool.

.erg.

even,

sla.

veel.

zich.

speurder • È>C die Keure (l4lï



4 GDEE33Ö
Oefening 71

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Ik denk steeds aan de stam!

Jules (staan),

Hij (vastbinden)

op de schaatsbaan.

zijn schaatsen

Zijn vriend Torn (blijven).

rondjes (draaien)

Jules (proberen)

hij (landen).

kijken terwijl Jules

te springen, maar wanneer

_, (redden)

hij het niet. Hij (vallen).

Leren schaatsen (doen).

'{Gaan) _je mee?', (vragen)

hard op het ijs.

soms pijn.

Torn. Mijn opa (zijn)

Hij (telefoneren).

(zeggen).

Jarig. Iedereen (verkleden)

zich. Jules (wiilen) _ mee.

naar huis. Mama

tijd thuis (moeten).

(omkleden)

dat hij op

zijn. Hij

zich vlug

_.' (Verkleden) ^

jij je als heks of als kabouter?' '(Geven)

mij maar een puntmuts!',

(antwoorden) _ Jules.

• t'k die Keure (l4ispion



GEQBÖ
Oefening 72

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Kleine muis-deel 1

Kleine muis (vervelen).

zich. Er (gebeuren)

niets in het bos.

Als het (regenen)

(schuilen) hij onder een plant

met grote bladen. Als het (sneeuwen) _,

(verstoppen) _ hij zich in een hol. Als zijn maag

(knorren) _, (wandelen)
hij naar een klein gaatje en (geraken)

binnen in een groot hol. Zijn papa (noemen)

een mensenhol. Hij {hopen)

hij zo

dat

altijd dat het

grote, zwarte beest niet (loeren)

Dat beest {rusten)

Maar soms (stappen)

het huis. Hopelijk (verrassen),

hem niet. Want dat (worden!)

Papa (vinden!)

zijn.

altijd in zijn mand.

het zachtjes door

het beest

het einde.

dat hij erg voorzichtig moet

n a a n'i datum

speurder •'k die Keure fl43t)



4 GEG336
Oefening 12

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Ali Baba-deel 17

All Baba (leven)

Maar de roverhoofdman (zinnen)

als een rijke koopman.

op wraak.

Met een deeltje van zijn schat (aanschaffen) _ hij

zich een winkel ____, recht tegenover die van AU Baba.

Hij (kleuren) _zijn baard rood,

(knippen) _ zijn haar korter en hij

(verkleden)

Hij (veranderen)

zich als koopman.

zijn

naam in Hoessein. Hij (maken)

elke dag een lange wandeling. Zo ^ontmoeten)

hij de zoon van AU Baba.

Hij {worden) _ er een goede vriend van. Op een

dag (uitnodigen) _ All Baba hem _ voor

een etentje. De mannen (begroeten)

elkaar. Hoessein (verrassen) All Baba

met een heerlijke fles van de beste olijfolie. Hoessein

(lachen) _ in zijn vuistje. Hij (branden)

van verlangen om zich te wreken.

^

ï-f
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GQEI333Ö
Oefening 73 °J

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

Kleine muis - deel 2

Kleine muis (komen)

kaas. Daar (afblijven)

(zeggen),

(krijgen) _

voorbij een lekker stukje

hij „_. Zijn mama

dat je de donder op je kop

Een deur (staan),

Daar (liggen)

als je daarvan (eten)

op een kier.

het beest.

Maar het (slapen)

Kleine muis (sluipen) langs

de muur. Wat (ruiken) het

daar heerlijk. HIJ {proeven) van een heerlijke

taart. Dat zijn toch lieve mensen. Plots (voelen)

hij de adem van het beest. Hij (rennen),

(vluchten) _ en (haasten)

.hij

zich

naar het halletje in de muur. (Vinden!)

tijd de uitgang? Of (worden')

hij op

hij gepakt?

{Ontsnappen) hij of (verslinden!)

het beest hem? (Zien)

hij zijn mama nog terug? Of (vasthouden^

het beest hem _ mei zijn scherpe klauwen?

naam datum

speurder • ; L. die Keure (l4;



4 GE2BO
Oefening 73

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

AU Baba-deel 18

Hoessein, de verklede roverhoofdman, (wachten)

nu alleen nog op de gelegenheid om zijn buurman te doden.

Onder zijn kleren (verstoppen) _ hij een

vlijmscherp mes. Morgiana (loeren)

door de gordijnen naar de nieuwe gast. Ze (bestuderen)

zijn gezicht. Plots (schrikken)

ze. Ze ^ete/^l __....„_^_ het zeker.

Die man (zijn)

(vermoorden)

de roverhoofdman. Straks

hij haar baas.

Dat (aanvaarden)

Hoe (tegenhouden)

(vinden)

ze niet.

ze hem ? Dan

zede

oplossing. Hoessein (hebben)

zijn dolk

al vast toen Morgiana plots

(verschijnen)

en wervelend voor hem (dansen)

spion • t>C die Keure f\4^



TnrrrÜEÜ330
Oefening 74

Ik schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.
Het zijn werkwoorden met klankverandering.

Twijfel ik? Dan zoek ik het op.

i ij -> ee

snijden

glijden

lijden

kijken

bijten

ie-^oo

Hij

Ik

het brood.

Ik

Die hond

uitgieten Ik

verbieden Hij

kiezen Waar

aanbieden Hij

oo -^ allerlei klanken

lopen Jij

kopen Waar

komen Hij

naant

naar beneden.

je veel pijn?

naar buiten.

mij.

die emmer

het hem.

jij voor?

hem een job

veel te vlug.

jij die fiets?

weer te laatl

datum

speurder - k die Keure (l4'3



4 GEÜ330
Oefening 74

Ik schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.
Het zijn werkwoorden met klankverandering.

bewegen - dragen - blijven - vergeten - worden -

hebben - komen - glijden - winnen - kijken

1 Hij

2

juist op tijd.

3 Ik

jij kijken tot het eind?

geen zin meer.

4 Papa _ een zware zak met boodschappen.

5 Toen ik die foto nam, _ je.
6 Hij _ als snelste naar beneden en hij _.

7 _jij naar mij?
8 Olivia

9 Toen ik niet luisterde,

haar huiswerk te maken.

papa kwaad.

zingen - vinden - zitten

Hij _ een liedje, ik

een bankje te luisteren.

op

jij het mooi?

spion — k die Koure (148)



GEE
J Oefening 75

Ik schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.
Het zijn werkwoorden met klankverandering.

Twijfel ik? Dan zoek ik het op.

^ e -^ allerlei klanken

denken Ik_ er niet aan.

helpen _je mama?
hebben Je _ gelijk.Je

verzenden Wie

werpen Ik

vechten De jongens

ee -^ a

genezen

geven

breken

spreken

vergeten

eten

Hij

Hij

Het glas

Die man

Hij -

Ik

die brief?

de bal.

op het plein

vlug.

mij twintig euro.

veel te stil.

zijn agenda.

veel te vlug.

naam datum

speurder • ; k die Keure fl49)



4 GEQBÖ
Oefening 75

Ik schrijf de persoonsvorm eerst in de tegenwoordige

tijd, daarna in de verleden tijd.
Het zijn werkwoorden met klankverandering.

tegenwoordige tijd verleden tijd

rijden Hij

houden

worden Ik

schieten De jager

zijn Ik

hebben Hij

doen Ik

vastbinden

uitglijden Opa

vinden

snijden

verbieden Ik

weg. Ik

jij van mij? Hij

ziek.

Hij

er al.

gelijk.

mee. Zij

.jij dal_? Hij

Ik

je de weg? Hij

hij het brood? Papa

het. Hij

weg.

van Jou.

jij ziek?

raak.

jij daar?

Jij gelijk?

niet mee,

het

op het ijs.

me.

recht.

het.

K w .,
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WtW
Oefening 76

Ik schrijf de persoonsvorm

in de tegenwoordige tijd.

Ik schrijf eerst de stam!

rusten

wachten

koken

poetsen

verstoppen

De plaats van het

onderwerp je is belangrijk.

Dans Je mee?
Je danst mee

duwen

bevrijden (!)

leiden (!)

verbranden (!)

bloeden (!)

vinden (!)

verraden (!)

Je

je nog een uurtje?

al lang.

Je

Je

jij een eitje?

je kamer.

je achter

een boom.

vooruit?

Je

JIJ me

jij me?

me door het.

bos.

Je dat toch

niet?

je nog steeds?

Je

Je mijn gsm niet?

me toch niet?

naam datum

speurder • Ê>L die Keure (\5^\



4 GDEEDÖ
Oefening 76

Ik schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.

AU Baba-deel 19

Morgiana (zijn) „,.,,„„.„,,„,,,„,„,.„„„.„.„ Juist op tijd binnengekomen.

Onder haar kleed (hebben) _ zij een dolk

verstopt. Ze (bevinden) _zich nu heel

dicht bij de rover. Toen (toesfeken)

ze _. De man (vallen).

de grond. Ali Baba (begrijpen)

van. Morgiana (zeggen)

roverhoofdman was die zijn broer (hebben)

gedood. Tussen zijn kleren (vinden),

een dolk. All Baba (nemen)

bloedend op

er niks

dat die man de

hij
toen Morgiana

in zijn armen. Hij (laten), het slimme

dienstmeisje huwen met zijn zoon. Iedereen in het dorp (worden)

uitgenodigd voor het feest. Het koppel

(krijgen).

kinderen. AU Baba {lopen)

tier

als een pauw met zijn

kleinkinderen door het dorp.

spion • t>S. die Keure ^5;



4 QIGS3Ö
Oefening 77

Ik vul de au-woorden van het vierde leerjaar in.

Als ik twijfel, kijk ik in mijn Loepje.

Leeuwen (sn).

(ir>)^

,,poezen

en tijgers (kl)

2e willen hun melk (l) en hun vlees

(r).

Papa fronst de (wenk),

Wat doet die fiere (p).

in violet en (bi).

_, meteen lepeltje (s).

met haar staart

voor dag en (d)

schuilt ze (f/),

poortje te (n)

(a).

_? Ze roept: 'Leooooo!',

_. Maar als het regent,

_. Voor haar veren is dat

_. Van iedereen krijgt ze

de (p).

Na juli komt

oma en opa in hun gloednieuwe

Hun wagentje ziet (gr),

_: van de koning, de keizer en zelfs van

_, vlug een fotootje van

_, dus dat wordt

poetsen. Maar nu is het tijd om te rusten of te

(p)

naam daium

speurder'. k die Keure (l53)



4 am
Oefening W

Ik vul de au-woorden van het vierde leerjaar in.

Als ik twijfel, kijk ik in mijn Loepje.

Nieuws op de tv

Onze katten (m) _ en (kl)

in de gordijnen. 'Buiten!', (sn) _ mama. We

zitten nog aan tafel. We eten een voorgerechtje met

(r) _kost. Daarna stoofvlees met

(s) _. Sofie heeft de hik. Papa fronst de

(w) _. Je moet maar beter op
je eten (k) _', zegt hij. Het nieuws gaat

beginnen. Papa zet (g) _ de tv aan.

De (p) _ van Rome komt op bezoek. De zon

schijnt en de lucht ziet (bi) _. Vanuit een

(n) _ straatje komt een

aangereden. Overal klinkt (a)

Langs de weg staan soldaten, zo fier als een

(p) _. Eén van die soldaten valt

(ff) _. 'Wie wast af?', vraagt mama. 'Straks

in de (p) _', antwoordt papa.
'Dan zal het water al (l) _zijn', zegt mama.

'Ok', zucht papa.

spion • Ï-t die Keure (l5^



CSS3Q
Oefening 78

Ik orden de woorden met vier, vijf en meer letters.

Ik schik de woorden met vier letters alfabetisch.

blauw - auto - flauw - paus - augustus - pauze -

wenkbrauwen - lauw - rauw - applaus - miauwen -

dauw - grauw - gauw - pauw - klauw - nauw

woorden met vier letters volgens alfabet

woorden met vijf letters

woorden met meer letters

naam düturn

speurder • ^ die Keure (t5!


