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Hoofdstuk 18
Ik heb gewerkt – de voltooide tijd

 Schema

De voltooide tijd

           persoonsvorm  voltooid deelwoord
zwakke werkwoorden   Ik   heb     gewerkt
         Ik   heb     gewoond

sterke werkwoorden   Ik   heb     gekregen
         Ik   heb     gelopen

onregelmatige werkwoorden Ik         heb     gegeten
         Ik          ben     geweest

• Oefening 1 In welke tekst lees je de voltooide tijd? In tekst A of in tekst B? Onderstreep in de gekozen 
tekst de vormen van de voltooide tijd. 

 
 Tekst A Een telefoongesprek

 Joke   Hoi Anna, met Joke.

 Anna  Hoi.

 Joke   Ga je morgen mee naar de stad? Ik wil gaan shoppen. 

     Ik zoek een nieuwe spijkerbroek.

 Anna  Ja, lijkt me leuk. Morgenmiddag?

Ik heb een taart gebakken.
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 Joke   Ja. Zullen we de trein van twee uur nemen?

 Anna  Oké. Zie je op het station. Dag.

 Joke   Dag. Tot morgen.

 
 Tekst B Een telefoongesprek

 Carla  Hoi Maria, met Carla.

 Maria  Hoi.

 Carla  Hoe is het?

 Maria  Goed.

 Carla  Met mij ook. Ik ben vandaag naar de stad geweest met Marja. 

 Maria  O leuk. Heb je nog wat gekocht?

 Carla  Nee. Ik heb wel een leuke jas gezien. 

     Maar ik heb hem niet gekocht. Veel te duur.

     Maria Hebben jullie nog op een terrasje gezeten? 

     Het was lekker weer, toch?

 Carla  Ja, we hebben samen theegedronken.

 Maria  Gezellig. 

 Carla  Nou, ik moet nu stoppen.  Ik moet mijn broertje van school halen. 

 Maria  Oké, tot gauw. Dag.

 Carla  Doei.

• Oefening 2 Welke zinnen zijn goed?

 1 a  Ik heb een fiets gekoopt. 
  b  Ik ben een fiets gekocht.
  c  Ik heb een fiets gekocht.

 2 a  Heb je de oefeningen gemaakt?
  b  Ben je de oefeningen gemaakt?
  c  Heb je de oefeningen gemaken?

 3 a  We hebben naar de stad geweest.
  b  We zijn naar de stad geweest.
  c  We zijn naar de stad gewezen.

 4 a  Ze heeft op de computer gewerkt.
  b  Ze is op de computer gewerkt.
  c  Ze heeft op de computer gewerkten.
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 5 a  Ik heb lekker koffiegedrinkt.
  b  Ik ben lekker koffiegedronken.
  c  Ik heb lekker koffiegedronken.

  
• Oefening 3 Schrijf het voltooid deelwoord op van de volgende werkwoorden. Zoek ze eventueel op in het 

woordenboek of vraag ze aan iemand.
 
 1    lopen           

 2 gaan            

 3   doen           

 4   eten           

 5    fietsen          

 Hoofdstuk 18 Ik heb gewerkt – de voltooide tijd


