
Oefenen met Zwakke en Sterke  
werkwoorden 

 

 
Startopdracht: Weet je het nog? 

 
Wat zijn zwakke werkwoorden? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Wat zijn sterke werkwoorden? 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Opdacht 1:   Schrijf deze sterke werkwoorden in de verleden tijd (V.T.). 
 
1 Ik loop hard.   - ____________________________________ 

2 Zij houdt mij vast.  - ____________________________________ 

3 Mijn vader slaapt.  - ____________________________________ 

4 Ik blink uit in sport.  - ____________________________________ 

5 Mijn zusje blaast de kaars uit. - ____________________________________ 

6 Het kind zwerft over straat. - ____________________________________ 

7 Ik vraag om hulp.  - ____________________________________ 

8 Wij bezoeken de ouderen. - ____________________________________ 

9 Ik koop nieuwe kleren.  - ____________________________________ 

10 Wij zwemmen ’s zomers graag.  - ____________________________________ 

 

’t (Ex)Kofschip 
Opdracht 2:   Schrijf de persoonsvorm van deze zwakke werkwoorden in de verleden tijd (V.T.).  
Denk aan de regel van ’t Kofschip. 
 

1 krabben De hond ___________________ aan zijn wonden. 

2 filmen  De leerling  ___________________ de pesterijen. 

3 kraken  Ik  ___________________ de code van het spel. 

4 geloven  Wij  ___________________ niet dat het echt was gebeurd. 

5 opscheppen Hij ___________________ steeds ______ over zijn scooter. 

6 twijfelen Ik ___________________ over de moeilijke som.  

7 stoppen De agent ___________________ de voorbijgangers. 

8 lachen  De kinderen ___________________ om de tekenfilm. 

9 bedoelen Wat  ___________________ jij met die opmerking? 

10 verbazen Ik  ___________________ mij over het cijfer. 



 
Opdracht 3: 
Er zijn verschillende werkwoordsvormen: de persoonsvorm, het hele werkwoord (de 
wij-vorm) en het voltooid deelwoord. 
Zet de werkwoorden in de goede kolom. 
 

 
 
Voorbeeld: 

Zin: Persoonsvorm Heel werkwoord Voltooid 
deelwoord 

Kim maakt haar huiswerk. maakt   

Kim gaat haar huiswerk maken. gaat maken  

Kim heeft haar huiswerk gemaakt. heeft  gemaakt 

 
 

Zin: Persoonsvorm Heel werkwoord Voltooid 
deelwoord 

Jaap werkt in de Jumbo.    

Jaap wil in de Jumbo werken.    

Jaap heeft in de Jumbo gewerkt.    

 
 

Zin: Persoonsvorm Heel werkwoord Voltooid 
deelwoord 

Mark en ik maken een website.    

Mark heeft daar veel verstand van.    

Ik wil graag een handje helpen.    

Er is een fout opgetreden.    

We willen hier wat moois van 

maken. 

   

Wij hebben vaker samen gewerkt.    

 
 

Opdracht 4: 
 

- Bedenk een werkwoord.  
-  
- Maak met dit werkwoord een zin. 
- Schrijf het gezegde, het onderwerp en het lijdend voorwerp van de zin op. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________. 

 
G = ____________________ O = ________________  LV = _______________ 

 
 
 
__________________________________________________________________________________. 

 
G = ____________________ O = ________________  LV = _______________ 

 


