
Latijns voorvoegsel :  Dit zijn de voorvoegsels ad-, ab, ob- en sub. Dus denk aan 

woorden als advocaat, absent, objectief en subtropisch  

Bepaling van plaats:  De bepaling van plaats geeft informatie over de plaats.  Simpel 

gezegd is het het antwoord op de vraag Waar? (+ werkwoordelijk gezegde + 

onderwerp + lijdend voorwerp) 

Voorbeeld: Zara heeft in Amsterdam een fiets gekocht. 

Waar ? (heeft Zara een fiets gekocht ?)  In Amsterdam.  De bepaling van plaats is in 

Amsterdam 

 

OM TE LEREN           Huiswerk 17-11  

T KoFSCHiP- X 

Voor de verleden tijd van zwakke werkwoorden gebruiken we de regel van ’t Kofschip. 

1. Ik neem het hele werkwoord en haal er -en af 

2. Staat de laatste letter in  T KoFSCHiP-X?  

Ja -> Ik schrijf ik-vorm +te (of ten als het onderwerp meervoud is) 

Nee-> Ik schrijf ik-vorm + de  (of den als het onderwerp meervoud is) 

Voorbeeld: Ik neem beloven, en haal daar -en af. Ik krijg belov. De laatste letter, de v, 

staat niet in ’T KoFSCHiP-X. Ik schrijf de ik-vorm +de , dus beloof +de : beloofde 

 

Je kunt de regel van t kofschip ook gebruiken om te weten of je het voltooid 

deelwoord met een d of een t aan het eind schrijft.  Dus als je in de verleden tijd ‘de’ 

achter de ik-vorm schrijft, is je voltooid deelwoord ook met een d. 

Voor de zekerheid hieronder nog een keer de regel van de tegenwoordige tijd en de 

verleden tijd. Tip: Kijk  bij het online gedeelte goed of er tt of vt achter het werkwoord 

staat! 

In de Tegenwoordige Tijd schrijf ik de ik-vorm als ik het onderwerp is of als jij (/je) 

achter de persoonsvorm staat. Is het onderwerp iemand anders dan ik, dan schrijf ik 

de ik-vorm +t 

Is het onderwerp meer dan 1 persoon of ding, dan schrijf ik de wij-vorm (dus het hele 

werkwoord) 

 



Onderstreep in onderstaande zinnen de bepaling van plaats en omcirkel de 

persoonlijk voornaamwoorden  

Er zat een megagroot gat in mijn broek. 

Ik ontmoette de anderen op de hoek van de straat. 

Hij heeft gisterenavond op de bank de topo van Zuid-Amerika geleerd. 

We zagen vorige week een bal in de sloot. 

Er stonden gelukkig geen onvoldoendes op het rapport van mij. 

 

Ga naar www.spellingoefenen.nl. Je logt in met het wachtwoord G7mgr! Kies je 

eigen naam en maak de 2 taken die klaar staan voor 17 november 

(spellingwoorden en werkwoorden).  Uiteraard doe je het zo goed mogelijk! 

Bekijk je eventuele fouten. 

 

Zet de leestekens in onderstaande tekst. Kleur de letters die met een 

hoofdletter moeten, onderstreep de zelfstandig naamwoorden en omcirkel de 

voorzetsels 

Onderstreep in de onderstaande zinnen het werkwoordelijk gezegde. Kleur het 

lijdend voorwerp  en omcirkel het hulpwerkwoord. 

 

Mijn broer is vorige week opa geworden 

Hij heeft gisteren zijn rij-examen gehad. 

We zijn mijn tante wezen ophalen op het vliegveld. 

Wij hebben de andere kinderen geholpen met hun werk. 

OM TE MAKEN                                                                                                   Huiswerk 17-11 

de moeders van anna bas en rob lopen door de winkelstraat  mijn rob kan al 

lopen  roept robs moeder stralend  mijn bas kan zijn naam al zeggen straalt de 

moeder van rob  anna kan haar naam ook al achterstevoren zeggen straalt de 

moeder van anna 

http://www.spellingoefenen.nl/

