werkwoordspelling: simpel en duidelijk
Alle regels nog even op een rijtje!

Persoonsvorm

in de tegenwoordige tijd

Algemene vervoegingsregel:
ik = stam
jij = stam + t
hij/zij/het = stam + t
wij/jullie/zij = hele werkwoord

Zijn broer wordt sinds dit jaar opgeleid tot journalist.
1. Persoonsvorm = wordt
2. Onderwerp = (wie of wat + wordt?) zijn broer
3. Infinitief = worden
4. Stam = (worden - en) word
5. Vervoegingsregel = hij/zij/het = word + t = wordt
Let op! Een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan eindigen op -dt!

Persoonsvorm

Algemene vervoegingsregel:
ik = stam + de of te
jij = stam + de of te
hij/zij/het = stam + de of te
wij/jullie/zij = hele werkwoord + de of te

in de verleden tijd

De vervoeging eindigt op -te als de stam eindigt
op een letter in ‘t exkofschip. In alle overige
gevallen, eindigt de vervoeging op -de.
Algemene vervoegingsregel:
Ge + stam + d of t

voltooid deelwoord
De vervoeging eindigt op -t als de stam eindigt op
een letter in ‘t exkofschip. In alle overige gevallen,
eindigt de vervoeging op een -d.

bijvoeglijk
naamwoord

Algemene vervoegingsregel:
Schrijf bijvoeglijke naamwoorden altijd zo kort
mogelijk! Let hierbij op dat de klank correct blijft.

Gisteren voedde de zwaan haar jongen aan de rand van de rivier.
1. Persoonsvorm = voedde
2. Onderwerp = (wie of wat + voedde?) de zwaan
3. Infinitief = voeden
4. Stam = (voeden - en) voed
5. Vervoegingsregel = hij/zij/het = stam + de of te
6. ‘t Exkofschip = de stam eindigt op -d, dus: voed + de = voedde
Let op! Een persoonsvorm in de verleden tijd kan nooit eindigen op -dt!
Ik heb een aantal jaar met veel plezier in de supermarkt gewerkt.
1. Voltooid deelwoord = gewerkt
2. Infinitief = werken
3. Stam = (werken - en) = werk
4. ‘t Exkofschip = de laatste letter van de stam is -k en deze zit in ‘t exkofschip.
5. Vervoegingsregel = ge + werk + t
Let op! Een voltooid deelwoord kan nooit eindigen op -dt!
Mijn verklede broertje
De voorbereide toets
De bekladde muur (twee keer een -d, aangezien de klank anders verandert)

