
 
Werkwoordspelling

54

17
Woord
pakket

5
Blok

1
Les

Wat leer je?
Je leert het voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden schrijven.

Werkwoorden: voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord (volt dlw) laat zien dat iets eerder is gebeurd.
Voltooid deelwoorden van zwakke werkwoorden eindigen op t of d.
Wanneer is het t? Wanneer is het d?

Voorbeeld

1  Neem het hele werkwoord. botsen verven

2  Kijk naar de stam (hele werkwoord zonder -en). bots verv

3  Zit de laatste letter van de stam in ’t kofschip? ja → s nee → v

4  Ja? Maak van de stam de ik-vorm.
  Zet een t achter de ik-vorm en zet er ge voor.

ge + ik-vorm + t
gebotst

  Nee? Maak van de stam de ik-vorm.
  Zet een d achter de ik-vorm en zet er ge voor.

ge + ik-vorm + d
geverfd

Voltooid deelwoorden van sterke werkwoorden 
eindigen op en. Sterke werkwoorden zijn 
eigenwijs, hun klank verandert in de verleden tijd. 
Dat gebeurt soms ook bij het voltooid deelwoord.
nemen – nam – genomen
liggen – lag – gelegen
zwerven – zwierf – gezworven

Woordpakket 17

Werkwoorden

werken
ik heb gewerkt
wachten
ik heb gewacht
botsen
ik heb gebotst
missen
ik heb gemist
wensen
ik heb gewenst

wennen
ik ben gewend
zaaien
ik heb gezaaid
organiseren
ik heb georganiseerd
verven
ik heb geverfd
bonzen
ik heb gebonsd

laten
ik heb gelaten
vallen
ik ben gevallen
dwingen
ik ben gedwongen
nemen
ik heb genomen
zwerven
ik heb gezworven

lopen
ik heb gelopen
ruiken
ik heb geroken
wegen
ik heb gewogen
liggen
ik heb gelegen
opstijgen
ik ben opgestegen
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Let op!

Er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld:
lachen – lachte – gelachen
zoeken – zocht – gezocht
kopen – kocht – gekocht
eten – at – gegeten
gaan – ging – gegaan
staan – stond – gestaan


