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Hoofdstuk 20
Ik bel op, ik heb opgebeld – 
scheidbare werkwoorden

 Schema

Scheidbare werkwoorden

hele werkwoord  persoonsvorm    voltooid deelwoord
opbellen    Ik bel je op.     Heb je hem al opgebeld?         
meebrengen   Ik breng het boek mee.  Heb je het boek meegenomen?

• Oefening 1 Uit welke delen bestaat het werkwoord? Schrijf het op.

 1    openmaken                  

 2    uitspreken                 

 3 ophouden                   

 4    afspreken                  

 5 uitnodigen                  

• Oefening 2 Onderstreep het tweede deel van het scheidbare werkwoord. 
              
 Zo’n nette man

 Mijn man is altijd zo netjes.  Hij maakt elke zaterdag het huis schoon. 

 Hij wast alle vuile borden af.  Hij gooit de oude kranten weg en hij ruimt de slaapkamer op.  

 Hij maakt ook de vloer van de keuken met water schoon.

 En hij hangt ook nog eens de was op.  Heb je ooit zo’n nette man gezien? 

• Oefening 3 Vul in: aan, mee (2x), op, uit (2x).

 1  Erik en Marlies gaan zaterdag      . 

 2  Ze nodigen veel vrienden      . 

 3  Die gaan met hen      . 

 4  Ze trekken hun mooiste kleren      . 

 5  Ga jij ook      ? 

 6  Dat weet ik nog niet. Ik bel je nog      .
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• Oefening 4 Onderstreep in de tekst het voltooid deelwoord van scheidbare werkwoorden.

	 Mijn	fiets

 Gisteren ben ik mijn fiets kwijtgeraakt. 

 Ik had afgesproken met een vriendin in het centrum van de stad. 

 Ik had mijn fiets in de stalling neergezet. Op slot. 

 We hebben gezellig geshopt en nog wat gedronken op een terrasje. 

 Aan het eind van de middag ben ik teruggegaan naar de stalling. 

 Maar mijn fiets was weg. 

 Iemand heeft hem gewoon uit de stalling meegenomen. 

 En nu zit ik zonder fiets!

• Oefening 5 Luister naar de docent en vul in.

 Gesprek

 Anja    Waar heb je de theepot        ?

 Ed    In de keuken, op het aanrecht. Hoezo?

 Anja   Ik ga theezetten. O, hier is hij. Maar hij is vies.

 Ed    Dat kan niet, ik heb hem net         .

 Anja   Nou, schoon is hij niet. Ga jij nog boodschappen doen?

 Ed    Ja, zo direct. 

 Anja   Heb je gisteren nog appels          van de markt?

 Ed    Jazeker. Ze liggen in de ijskast. Ik neem straks nog wat aardbeien mee.

 Anja   Oké,         .  


