Taal maat

*
Betaald of   
betaalt?

Als je niet kunt horen of stam + t 

of een voltooid deelwoord goed is
Werkwoord

*


Met het werkwoord geef je aan
welke handeling, welk proces of

*

welke toestand in de zin centraal

Is het werkwoord waarover je
twijfelt een persoonsvorm ?

staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  



*

Persoonsvorm*


Een persoonsvorm is een
werkwoordsvorm, bijvoorbeeld
traint of trainden. 


Aan de persoonsvorm zie je of het
onderwerp in de zin enkelvoud of
meervoud is (Eva traint, Eva en
Bilal trainen). 


De persoonsvorm laat ook zien of
de zin een tegenwoordige of
verleden tijd beschrijft (Eva
trainde, Eva en Bilal trainden)

Werkwoord

.







a


Nee


J

*


Met het werkwoord geef je aan
welke handeling, welk proces of
welke toestand in de zin centraal
staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  



Stam

*


De stam vind je door van het hele

*

Vervang het werkwoord in 

de zin door een vervoeging van
het werkwoord smurfen. 



werkwoord -en af te halen. 

Bijvoorbeeld:
de stam van branden is bran
de stam van kleven is kle

v



Komt er een t achter de stam 
*
van het werkwoord smurfen 

te staan?

Let op: je schrijft ‘ik kleefde’ (niet

kleevde) en ‘ik raasde’ (niet raazde) 



Voltooid deelwoord

Een ander werkwoord is 

de persoonsvorm. Meestal: 

‘hebben’, ‘worden’ of ‘zijn’.

*

*


Gebruik het voltooid deelwoord . 



Voorbeelden van voltooide
deelwoorden zijn gewerkt en

/
/ ?



gebrand. Het voltooid deelwoord
gebruik je in zinnen als ‘Ik heb hard
gewerkt’ en ‘De kaars heeft lang

Eindigt de verleden tijd van 

het werkwoord waarover 

je twijfelt op -de?

:


Wel een t achter de stam
• Jij je smurft

•
smurft Smurft u?

• Het smurft Smurft het?

• Hij smurft Smurft hij?

• Zij smurft Smurft zij?

• Men smurft Smurft men?  


gebrand.’ Het werken en het
branden zijn in deze zinnen
voltooid: klaar, afgelopen.

*

:


Geen t achter de stam
• Ik smurf Smurf ik?

• Smurf je jij

U
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+ Twijfel je of de verleden tijd op
-de of -te eindigt? Ga naar de
Taal*maat over ’t kofschip.

/

/

Ja

Nee

Schrijf geen t
achter de stam

Schrijf stam + t

Voorbeelden



Voorbeelden



.

.
 	



•

Jij smurft altijd op tijd
Jij betaalt altijd op tijd

•

Mark smurft de waarheid
Mark vertelt de waarheid

•

Ze smurft er helemaal in
Ze gelooft er helemaal in

•

•

+

.
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.
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U smurft de realiteit.

U ontkent de realiteit.



?

?




Smurft u de beschadigingen
Herstelt u de beschadigingen

.

.




•

Ik smurf je morgen
Ik betaal je morgen

•

Smurf je de waarheid
Vertel je de waarheid

•

Ik smurf goed op te letten
Ik beloof goed op te letten

•

Smurf jij hem
Geloof jij hem?

•

Smurf jij de beschadigingen
Herstel jij de beschadigingen

?

?



.


?


.
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Eindigt de stam op een d?

Dan geldt nog steeds stam + t
Daarom schrijf je: jij besteedt, u  

vermoedt, zij ontvriendt met dt.

.


Ja

Nee


Schrijf d

Schrijf t

Voorbeelden
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Voorbeelden



•

Je hebt betaald. 

(verleden tijd: betaalde)



•

Je hebt me verrast! 

(verleden tijd: verraste)



•

Mark had de waarheid verteld.
(verleden tijd: vertelde)



•

Hebt u dat wel beseft? 

(verleden tijd: besefte)



•

Ze heeft er altijd in geloofd! 

(verleden tijd: geloofde)



•

De taarten zijn gelukt! 

(verleden tijd: gelukte)



•

Wat zijn jullie veranderd! 

(verleden tijd: veranderde)

•

Het water was verdampt. 

(verleden tijd: verdampte)



•

Ik heb de toets herkanst. 

(verleden tijd: herkanste)

:


Ontwerp
una Anneke

R
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