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Zweeds loopspel met voltooid deelwoorden als 

bijvoeglijk naamwoord 

Organisatie 
 
Print de bijlagen uit en hang ze verspreid op over het schoolplein. De leerlingen krijgen elk een 
notatieblad. De leerkracht omcirkelt een nummer op het blad van de leerling. De leerling zoekt dit 
nummer op. Leest de zin en schrijft de goede vorm van het voltooid deelwoord op het blad. Dan 
gaat de leerling terug naar de leerkracht en hoort welk nummer de leerling nu moet zoeken.  
 
Benodigdheden 
 

- Notatieblad (download) 
- Kaartjes (download) 
- Potlood voor elk kind 
- Touw of plakband om de kaartjes op te hangen.  

 
Bron 
 
Taal Actief 4, Groep 8, Thema 1, Week 1, Les 2 
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  1. stelen 

Mijn fiets was ……… 

 

2. vinden 

De fiets is weer ……… 

 

7. zoeken 

De streetdanceclub heeft 

een nieuwe 

penningmeester ……… 

5. Lubna heeft iedereen een 

compliment gegeven.  

Het ……… compliment 

 

3. beschadigen 

Het zadel was ……… 

 

8. melden 

De enthousiaste Sheera 

heeft zich meteen ……… 

6. De meester is 

toegesproken.  

De ……… meester.  

4. De kinderen hebben een 

debat gevolgd.  

Het ……… debat. 
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9. stellen 

Het bestuur heeft wel harde 

eisen ……… 

10. rekenen 

Er wordt ……… op een 

kloppende kas.  

 

11. maken 

Sheera heeft vijf sommen 

……… met slordige fouten. 

 

12. invullen 

Ze heeft haar ……… briefje 

snel weer van het bord 

geplukt. 

 

13. Merlijn is tot voorzitter 

benoemd.  

De ……… voorzitter 

14. Adnan was ook graag tot 

voorzitter gekozen.  

De ……… voorzitter 

15. Hij is als kandidaat 

weggestemd.  

De ……… kandidaat   

16. De rest van de klas heeft 

de positie niet benijd. 

De ……… positie 
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17. Sindsdien heeft Martijn 

vele discussies beslecht.  

De ……… discussies  

18. Als leider wordt hij 

hiervoor door de hele klas 

gewaardeerd.  

De ……… leider 

19. varen 

De ……… mijlen houdt de 

schipper nauwkeurig bij.  

20. plaatsen 

De kinderen van schippers 

worden op een internaat 

……… 

21. delen 

De kinderen daar hebben 

hun verdriet ……… met 

elkaar. 

22. doorbrengen 

De vakanties hebben de 

kinderen op het schip ……… 

23. ophalen 

De ……… lading is aan land 

gezet.  

24. bezoeken 

De ……… havensteden heeft 

hij allemaal opgeschreven.  
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 Notatieblad 

 

 

 

1. _________________________________  13. _________________________________ 

2. _________________________________  14. _________________________________ 

3. _________________________________  15. _________________________________ 

4. _________________________________  16. _________________________________ 

5. _________________________________  17. _________________________________ 

6. _________________________________  18. _________________________________ 

7. _________________________________  19. _________________________________ 

8. _________________________________  20. _________________________________ 

9. _________________________________  21. _________________________________ 

10. _________________________________  22. _________________________________ 

11. _________________________________  23. _________________________________ 

12. _________________________________  24. _________________________________ 

 


