
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 24-11  

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  

Ik heb mijn sleutels op het schoolplein verloren. 

Heb jij die tekening van mij aan de muur gehangen? 

Onze trein naar Amersfoort stond al te wachten bij spoor 2. 

Op de vluchtstrook wachtten we gisteren op de Wegenwacht. 

Ik zag jullie gisteren nog bij de snackbar. 

 

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 24 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. 

 

Ik heb vanmorgen mijn zusje opgehaald. 

Heb jij die brieven nog op de post gedaan? 

Gisteren was mijn goudvis bijna verdronken. 

Heb jij misschien even een potlood voor mij? 

OM TE MAKEN                                                                                                   Huiswerk 24-11 

een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker   hoeveel 

kost een druppel benzine  de medewerker  antwoordt  een druppel is 

gratis meneer mooi druppel mijn auto dan maar eens lekker vol zegt de 

man 

http://www.spellingoefenen.nl/

