
 

hele werkwoord 

 

 

persoonsvorm t.t. 

 

 

voltooid deelwoord 

 

ontmoeten ik  

jij/hij/zij 

bewaren ik  

jij/hij/zij 

verdienen ik  

jij/hij/zij 

ontleden ik  

jij/hij/zij 

ontdekken ik  

jij/hij/zij 

herhalen ik  

jij/hij/zij 

betekenen ik  

jij/hij/zij 

verbranden ik  

jij/hij/zij 

gebruiken ik  

jij/hij/zij 

vertellen ik  

jij/hij/zij 
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hele werkwoord 

 

 

persoonsvorm t.t. 

 

 

voltooid deelwoord 

 

beloven ik  

jij/hij/zij 

bevrijden ik  

jij/hij/zij 

herinneren ik  

jij/hij/zij 

herkennen ik  

jij/hij/zij 

geloven ik  

jij/hij/zij 

herleiden ik  

jij/hij/zij 

gebeuren ik  

het 

geschieden ik  

het 

ontkennen ik  

jij/hij/zij 

verhuizen ik  

jij/hij/zij 
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hele werkwoord 

 

 

persoonsvorm t.t. 

 

 

voltooid deelwoord 

 

ontmoeten ik ontmoet 
Ik heb ontmoet. 

jij/hij/zij ontmoet 

bewaren ik bewaar 
Ik heb bewaard. 

jij/hij/zij bewaart 

verdienen ik verdien 
Ik heb verdiend. 

jij/hij/zij verdient 

ontleden ik ontleed 
Ik heb ontleed. 

jij/hij/zij ontleedt 

ontdekken ik ontdek 
Ik heb ontdekt. 

jij/hij/zij ontdekt 

herhalen ik herhaal 
Ik heb herhaald. 

jij/hij/zij herhaalt 

betekenen ik beteken 
Ik heb betekend. 

jij/hij/zij betekent 

verbranden ik verbrand 
Ik ben verbrand. 

jij/hij/zij verbrandt 

gebruiken ik gebruik 
Ik heb gebruikt. 

jij/hij/zij gebruikt 

vertellen ik vertel 
Ik heb verteld. 

jij/hij/zij vertelt 
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hele werkwoord 

 

 

persoonsvorm t.t. 

 

 

voltooid deelwoord 

 

beloven ik beloof 
Ik heb beloofd. 

jij/hij/zij belooft 

bevrijden ik bevrijd 
Ik heb bevrijd. 

jij/hij/zij bevrijdt 

herinneren ik herinner 
Ik heb herinnerd. 

jij/hij/zij herinnert 

herkennen ik herken 
Ik heb herkend. 

jij/hij/zij herkent 

geloven ik geloof 
Ik heb geloofd. 

jij/hij/zij gelooft 

herleiden ik herleid 
Ik heb herleid. 

jij/hij/zij herleidt 

gebeuren ik gebeur (?) 
Het is gebeurd. 

het gebeurt 

geschieden ik geschied (?) 
Het is geschied. 

het geschiedt 

ontkennen ik ontken 
Ik heb ontkend. 

jij/hij/zij ontkent 

verhuizen ik verhuis 
Ik ben verhuisd. 

jij/hij/zij verhuist 
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Bedankt voor het downloaden van dit document!  

Je kunt het gratis delen met iedereen. 

 

Deel je het dan vanuit mijn website?  

www.juffrouwfemke.com 

 

 

 

Veel plezier met dit document! 

 

Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt. 

 

Wist je dat je me ook kunt volgen?  

 

 

    

 

 

 

 

http://www.juffrouwfemke.com/
https://www.facebook.com/juffrouwfemkegroep8/
https://twitter.com/FemkeBosmans
https://www.instagram.com/juffrouw_femke/
https://nl.pinterest.com/fempie12/

