
Vul de juiste vorm van het werkwoord in

1. Marijke _______________ op kantoor. (werken)

2. _______________ jij ook Nederlands, Thomas? (spreken)

3. Hans _______________ om 7.00  ________. (opstaan)

4. Wij _______________ vanavond op stap. (gaan)

5. Ik _______________ me. (scheren)

6. Jullie _______________ een huis. (kopen)

7. _______________ je mee naar de bioscoop? (gaan)

8. _______________ u appeltaart lekker, mevrouw Mulder? (vinden)

9. Michiel en Marcella _______________ een nieuwe auto. (hebben)

10. Hoe _______________ je? (heten)

11. Ik _______________ altijd met muesli. (ontbijten)

12. Wat _______________ jij bij het ontbijt? (eten)

13. Hij _______________ om 7.00 uur. (douchen)

14. In de vakantie _______________ Loes uitslapen. (willen)

15. Merel _______________ altijd veel te doen. (hebben)

16. Fred _______________ elke dag om 17.30 uur. (koken)

17. Hoe laat _______________ u zich ________, meneer Boersma? (aankleden)

18. Hoe vaak _______________ jullie boodschappen? (doen)

19. _______________ je altijd je huiswerk? (maken)

20. Suzan _______________ om 8.00 uur met haar werk. (beginnen)

21. Ik _______________ met roken. (stoppen)

22. Hoe laat _______________ de trein? (vertrekken)

23. _______________ jullie samen tv? (kijken)

24. Mariska _______________ een lekker pilsje. (drinken)

25. _______________ u me even helpen? (kunnen)

26. Dit _______________ mijn vriend Marco. (zijn)

27. _______________ je een brief aan je vrienden? (schrijven)

28. Hoe laat _______________ ik opstaan? (moeten)

29. Anja _______________ niet zo veel snoepjes eten. (mogen)

30. Marloes _______________ naar huis. (lopen)

31. Jij _______________ de krant. (lezen)
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Vul de juiste vorm van het werkwoord in

1. Marijke werkt op kantoor. (werken)

2. Spreek jij ook Nederlands, Thomas? (spreken)

3. Hans staat om 7.00 uur op . (opstaan)

4. Wij gaan vanavond op stap.  (gaan)

5. Ik scheer me. (scheren)

6. Jullie kopen een huis. (kopen)

7. Ga je mee naar de bioscoop? (gaan)

8. Vindt u appeltaart lekker, mevrouw Mulder? (vinden)

9. Michiel en Marcella     hebben een nieuwe auto. (hebben)

10. Hoe heet je? (heten)

11. Ik ontbijt altijd met muesli. (ontbijten)

12. Wat eet jij bij het ontbijt? (eten)

13. Hij    doucht om 7.00 uur. (douchen)

14. In de vakantie wil Loes uitslapen. (willen)

15. Merel heeft altijd veel te doen. (hebben)

16. Fred kookt elke dag om 17.30 uur. (koken)

17. Hoe laat kleedt u zich aan , meneer Boersma? (aankleden)

18. Hoe vaak doen jullie boodschappen? (doen)

19. Maak je altijd je huiswerk? (maken)

20. Suzan begint om 8.00 uur met haar werk. (beginnen)

21. Ik stop met roken. (stoppen)

22. Hoe laat vertrekt de trein? (vertrekken)

23. Kijken jullie samen tv? (kijken)

24. Mariska drinkt een lekker pilsje. (drinken)

25. Kunt / Kan u me even helpen? (kunnen)

26. Dit is mijn vriend Marco. (zijn)

27. Schrijf je een brief aan je vrienden? (schrijven)

28. Hoe laat moet ik opstaan? (moeten)

29. Anja mag niet zo veel snoepjes eten. (mogen)

30. Marloes loopt naar huis. (lopen)

31. Jij leest de krant. (lezen)

© Yvonne Schuster


