Hoofdstuk 17
Ik moet, ik wil, ik mag –
modale hulpwerkwoorden

Schema 1
Modale hulpwerkwoorden 1
ik		 moet					 ik 		 wil					 ik		 mag
je		moet/moet je			je 		wilt/wil je		je		mag/mag je
hij		 moet					 hij
wil					 hij		 mag
ze		moet					ze 		wil					ze		mag
we		
jullie
u		
ze		

moeten				
moeten
moet
moeten

we		
jullie
u
ze

willen
willen
wilt
willen

we		
jullie
u		
ze		

mogen
mogen
mag
mogen

Schema 2
Modale hulpwerkwoorden 2
ik		zal						ik		kan
je		zult/zul je				je		kunt/kun je
je		zal/zal je				je		kan/kan je
hij		zal						hij		kan
ze		zal						ze		kan
we		
jullie
u		
ze		

•

zullen
zullen
zult/zal
zullen

		
		
		
		

we		
jullie
u		
ze		

kunnen
kunnen
kunt/kan
kunnen

Oefening 1 Onderstreep de vormen van moeten, willen, kunnen, mogen en zullen.
Niet lezen en niet schrijven
Idris komt uit Mali. Hij is 60 jaar en hij kan niet lezen en niet schrijven.
In zijn dorp was er vroeger geen school. Idris moet morgen naar school.
Dan begint de Nederlandse les. Idris zegt tegen zijn vrouw: Ik wil niet naar school, ik ben veel te oud.
Hij schaamt zich. Maar hij moet naar school van zijn vrouw en ook van zijn kinderen.
De volgende dag loopt Idris na de les blij naar huis. Hij kan nu zijn naam schrijven.

FOCUS OP TAAL		

Hoofdstuk 17 Ik moet, ik wil, ik mag – modale hulpwerkwoorden

1

Hij vindt het helemaal niet zo moeilijk. Hij heeft ook een aardige buurman in de klas: Yunus.
Die vraagt: Waar woon jij? Yunus en Idris wonen vlak bij elkaar. Yunus vraagt: Zullen we volgende week
samen naar school gaan? Dat wil Idris wel, dat is gezellig!

•

Oefening 2 Zijn de zinnen goed of fout?
1 Kun je hier bloemen kopen?						

goed / fout

2 Ze kun geen autorijden.							goed / fout

•

3 Hij wilt met vakantie naar Turkije.				

goed / fout

4 Magt ik u iets vragen? 								

goed / fout

5 Zul je het niet tegen mijn moeder zeggen? 		

goed / fout

Oefening 3 Luister naar de docent en vul in.
Een telefoongesprek
Assistente

Goedemorgen, met Petra, de assistente van dokter Van Loon.

Anita Boyd

Goedemorgen, met mevrouw Boyd.

												 ik een afspraak maken met de dokter?
Assistente

Wanneer 						 u komen?

Anita Boyd

						 het morgenmiddag?

Assistente

Hoe laat 						 u komen?

Anita Boyd

Ik 						 om drie uur.

						

Maar niet later want ik 						 ook nog naar de oogarts morgen.

Assistente

Dat 						 , om drie uur.

Anita Boyd

						 ik nog wat vragen?

												 ik mijn baby meenemen?
						Ik 						 hem niet alleen thuis laten.
Assistente

Dat is geen probleem hoor. Ik pas wel even op hem.

Anita Boyd

Fijn! Tot morgen dan.

Assistente

Tot morgen!
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