
4.1 Regelmatige werkwoorden: ’t ex kofschip   

De regel van ’t ex kofschip gebruik je voor de verleden tijd.
Vul het stroomschema in. Luister naar de juf of meester.

’t ex kofschip
Schrijf op: de infinitief infinitief:  

Schrijf op: de stam stam:  

Zet onderstaande tekst in het stroomschema.
Zit de laatste letter in ’t ex kofschip?
ja - nee
schrijf:
+ te(n)   + de(n)
ge + stam + t  ge + stam + d

Bij twijfel + t of + d: pas de verlengingsregel toe.
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4.2 Vroeger of nu?   

Lees de tekst van oefening 5.3.
Bekijk de onderstreepte werkwoorden.
Staan deze werkwoorden in de tegenwoordige (= nu) of verleden tijd (= vroeger)?
Vul de tabel in.

Werkwoord uit oefening 5.3 Tegenwoordige tijd of verleden tijd

1. Is Tegenwoordige tijd

2. Werk

3. Deed

4. Was

5. Heb gewonnen

6. Is gekozen

7. Is gebruikt

8.  Wilde

9. Staat

10. Heb gemaakt
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5.1 Zoveel landen, zoveel vlaggen  

De vlaggen van landen verschillen.
Kijk naar de plaatjes in het oefenboek.
Hoe zien deze vlaggen eruit?

Vul de tabel in.
Kijk naar het voorbeeld van de Nederlandse vlag.

Nederland Nepal Zwitserland Denemarken Ecuador

Rechthoek ✔

Vierkant

Driehoek

Rood ✔

Wit ✔

Blauw ✔

Geel

Figuur

Streep ✔

Kruis

Uitbreiding woordenschat

1.3  hijsen
1.4  wijzen (wijzen – wees – gewezen)
2.1  vervoegen – het (stroom)schema (stromen)
2.2  (on)regelmatig – blazen
2.3  de vlag – de moed (moedig) – het symbool – de mast
3.1  de volgorde – de pijl – de rechthoek – de ruit
3.2  de hyacint – de tulp – de narcis – de (bloem)bol – het (bollen)veld
3.4  de elektriciteit – de klant – de (energie)leverancier – de netbeheerder – de factuur = de rekening
3.5  de stroom – de volgorde – de pijl – de (recht)hoek – de ruit – de stofzuiger – de stekker – het stopcontact
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A.
Vul in.

‘Stromen’: welke woorden kun je vormen?
Noem er  twee.

1.  

2.  

Wat kan NIET ‘stromen’?

 A.  Het water.
 b. De elektriciteit.
 C.  De wolken.
 D.  Het bloed.

 
‘Regelen’: welke woorden kun je vormen?
Noem er drie.

1.  

2.  

3.  

‘De bol’: welke woorden kun je hiermee vormen?
Noem er vier.

1.  

2.  

3.  

4.  

‘De hoek’: welke woorden kun je vormen?
Noem er drie.

1.  

2.  

3.  
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B. 
Vul in.

Welk figuur lijkt op een vierkant?  de 
In een kaartspel heb je ook de ‘ruiten’.
Hoe heet de koning van ruiten?  de  koning.

Hoe noem je een rok met ruiten?  de  rok.

Hoe noem je een papier met ruitjes? het  papier.

C.
Vul in.
Kies uit: mast – blauw – respect – wit – moed – trouw – rood 

De vlag

De vlag is het symbool van  en 

De vlag hangt aan een  .

De kleuren van de vlag van Sint Maarten zijn  ,  

en  .

De vlag moet je behandelen met  . Hij mag niet de grond raken.

D. 
Vul in.  

Noem Vier regelmatige werkwoorden.  

Noem ook vier onregelmatige werkwoorden.

Oefen met onregelmatige werkwoorden!
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