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De oefeningen in dit werkboekje gaan over: 

 tegenwoordige tijd 

 ik-vorm 

 hij-vorm 

www.werkenaannederlands.nl   

Werken aan Nederlands 

ik-vorm | hij -vorm  

ik dans  hij danst  
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hele werkwoord ik-vorm  hij-vorm  

lopen ik loop hij / zij loopt 

krijgen ik …………………….. hij …………………….. 

zoeken ik …………………….. hij …………………….. 

nemen ik …………………….. hij …………………….. 

dragen ik …………………….. hij …………………….. 

     

koken ik …………………….. hij …………………….. 

voel ik …………………….. hij …………………….. 

vragen ik …………………….. hij …………………….. 

kijken ik …………………….. hij …………………….. 

eten ik …………………….. hij …………………….. 

Vul de tabel in.  

ik dans  hij danst  

dansen  
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Verander van ik-vorm naar hij-vorm 

Schri jf  de zin op in  de hi j-vorm.  

Ik f iets naar  de bioscoop.    

 

 

Noah f ietst naar de bioscoop.     

 

 

Ik ki jk op de klok.     

 

 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

Ik geef de park iet een stukje fruit .      

Ik trap de bal  naar mijn broert je.       

Ik zoek een bijbaant je voor het weekend.       

Hij     

Vera     

Het meisje     

Remy 
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Vul de juiste vorm in: 

(branden)   Ik ………………………… mijn vingers aan de kaars.  

(branden)   Hij ………………………… vingers aan de kaars.  

(vinden)   Ik  ………………………… mijn werk erg leuk.  

(vinden)   Hij  ………………………… zijn werk erg leuk.  

  

hele werkwoord ik-vorm  hij-vorm  

bidden ik bid hij / zij bidt 

branden ik …………………….. hij …………………….. 

landen ik …………………….. hij …………………….. 

laden ik …………………….. hij …………………….. 

voeden ik …………………….. hij …………………….. 

     

beantwoorden ik …………………….. hij …………………….. 

raden ik …………………….. hij …………………….. 

worden ik …………………….. hij …………………….. 

vinden ik …………………….. hij …………………….. 

rijden ik …………………….. hij …………………….. 

Vul de tabel in.  
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De bus ………………………… vandaag gelukkig op tijd.  

Als Max de hond  ………………………… , dan luistert hij altijd! 

Josje …………………………  een vraag aan de docent.  

…………………………………. jij die jongen al lang? 

Stan …………………………; ‘Hallo, wij zijn hier! ’ 

Amra …………………………………. atijd goed voor haar toets.  

Ik ………………………… die natte doek op de verwarming.  

Het vliegtuig ………………………… om zeven uur.  

Dit jaar ………………………… ik 15 jaar oud.  

Vul de juiste vorm in de zin in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rijden  leren  

kennen  

roepen  

drogen  

landen  

worden  

gillen  

stel len  

r i jdt  
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bereiden Mijn moeder …………………………. op zaterdag altijd soep.  

redden Ik …………………………. het niet om vandaag op tijd te zi jn. 

branden Die kaars ………………………….in een paar uur op. 

raden Jens …………………………. nooit wat ik voor zijn verjaardag heb gekocht. 

bukken Sascha …………………………. net op tijd voor die tak! 

lijden Bel de dierenarts als je huisdier pijn  ………………………….   

laden Ik  …………………………. alle spullen in de auto.  

kloppen Jim  …………………………. op de deur van de klas.  

worden Als het nog lang duurt dan  …………………………. Ik ongeduldig.  

rijden Mijn vader  …………………………. in een kwartier van zijn werk naar huis.  

vinden Ik  …………………………. het een goed idee! 

vallen Het bord  …………………………. kapot op de keukenvloer. 

beantwoorden Ze  …………………………. de vraag snel.  

schudden Ik  …………………………. de hand van de jarige.  

wegen Ruby  …………………………. het meel af met de weegschaal.  

Vul de juiste vorm in.  

bereidt  


