
© Boom Uitgevers Amsterdam, 2016

UITLEGKAART A HET PRESENS

NT2
taalspel
werkwoorden & woordvolgorde

Eindigt op – en?
(bijv. lopen, bellen, dragen etc.)

Eindigt niet op – en
(bijv. gaan, staan, zien, etc.)

Modale werkwoorden en 
Hebben & Zijn

Stam =  - en Stam =  - n

Als door het weghalen van - en
de klinker kort wordt = + klinker
(lopen = ik loop)

Als door het weghalen van - en
een dubbele medeklinker achterblijft 
= een medeklinker weghalen
(bellen = ik bel)

Als door het weghalen van - en
de stam eindigt op z of v
= vervangen door s of f
( lezen = ik lees, verven = ik verf)

Door het weghalen van de - n opent 
de lettergreep: de extra klinker is niet 
meer nodig.
(gaan - ik ga, staan - ik sta)

Voorbeeld:
Zijn:
Ik ben
Jij bent
Hij/zij/het is
U bent
Wij zijn 
Jullie zijn
Zij zijn

Mogen:
Ik mag
Jij mag
Hij/zij/het mag
U mag
Wij mogen
Jullie mogen
Zij mogen

Vervoegen volgens de regel
1e persoon (ik)  = stam
Ik loop

2e & 3e persoon  = stam + t
(jij, hij/zij/het, U)
Jij loopt

Meervoud   = infinitief
(wij, jullie, zij)
Wij lopen

Uitzondering: Komen – ik kom

Vervoegen volgens de regel
1e persoon (ik)  = stam
Ik ga

2e & 3e persoon  = stam + t
(jij, hij/zij/het, U)
Jij gaat

Meervoud  = infinitief
(wij , jullie, zij)
Wij gaan

Door het toevoegen van de t sluit 
de lettergreep en is de extra klinker 
weer nodig.
(ik ga - jij gaat)

Vervoegen volgens.....
uit je hoofd leren!

Persoonsvorm voor ‘je’/‘jij’ = stam
(jij loopt, loop jij?)

Persoonsvorm voor ‘je’/ ’jij’ = stam
(jij gaat, ga jij?)

Persoonsvorm voor ‘je’ / ‘jij’ = stam
(jij wilt, wil jij?)

Scheidbaar:
Ik was de borden af.
Als ik de borden afwas.

Scheidbaar:
Ik doe mijn jas aan.
Als hij zijn jas aandoet.

WERKWOORD


