
Een interessante bespreking
Zeg na.

PFFFF, tjonge jonge, dat duurde lang!

Wat duurde lang? Wat bedoel je?

De vergadering! Die duurde ontzettend lang.

Hebben jullie veel besproken?

Nee, niks bijzonders.

Hebben jullie iets besloten?

Nee, niets bijzonders.

Heb je informatie gekregen over het nieuwe project?

Nee, daar hadden we geen tijd meer voor.

Heb je het nog gevraagd ?

Wat gevraagd, wat bedoel je?

Heb je gevraagd over het bedrijfsuitje?

O wat stom, helemaal vergeten, niet aan gedacht!

Nou zeg, da’s zeker stom van je. 
Heb je soms zitten slapen in die vergadering?

Ach, het valt toch wel mee, ik vraag het de volgende keer.

Te laat, ik ga er zelf wel achteraan.
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Een interessante bespreking
Vul zelf in en speel na.

PFFFF, tjonge jonge, dat d______________________________ lang!

Wat d______________________________ lang? Wat bedoel je?

De verg______________________________ ! Die duurde ontzettend lang.

Hebben jullie veel bes______________________________ ?

Nee, niks bij______________________________ .

Hebben jullie iets besl______________________________ ?

Nee, n______________________________ bijzonders.

Heb je informatie gek______________________________ over het nieuwe project?

Nee, daar hadden we geen tijd meer ______________________________ .

______________________________ je het nog gevraagd ?

Wat gevraagd, wat be______________________________ je?

Heb je gevraagd ______________________________ het bedrijfsuitje?

O wat stom, helemaal vergeten, niet aan ge______________________________ !

Nou zeg, da’s zeker stom ______________________________ je. 
Heb je soms zitten ______________________________ in die vergadering?

Ach, het ______________________________ toch wel mee, ik vraag het de volgende keer.

Te laat, ik ga er ______________________________ wel achteraan.

Let op, ook dit is voltooide tijd (perfectum):
Ik heb zitten slapen. 
Hij geeft liggen lezen.
Ik heb lopen denken.
Ik heb staan roken.
Ik ben gisteren wel gaan werken
(Ik ben even iets komen drinken).

Dit kan alleen met de werkwoorden: zitten/lopen/staan/liggen/gaan (en soms met komen).
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