
Bezoek aan een sportschool

Dit kan ik al!
Ik kan persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige en de verleden tijd.
Ik kan werkwoordsvormen schrijven die geen persoonsvormen zijn.

Deze les gaat over …

Op stap in Wetteren

Lees het dagboekfragment van Remco.

Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan een sportschool in Wetteren. 
Ik heb de school even verkend en heb kennisgemaakt met enkele leerlingen  
van de school. Ze hebben geduldig al mijn vragen beantwoord. Ik heb er echt  
zin in gekregen om te starten op deze school.

Beantwoord klassikaal de vragen.

• Schrijft Remco over het heden of over het verleden?

 

• Enkele woorden zijn in kleur gedrukt. Welke werkwoordsvormen zijn dat?

 

• Welke regels gebruik je om die woorden goed te kunnen schrijven?
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over het verleden

voltooide deelwoorden

verlengen, verdubbelen, verenkelen



Aan de slag!

Even herhalen …

Schrijf van elke infinitief het bijbehorende voltooid deelwoord.

wandelen Wij zijn gisteren naar het bos .

fietsen Ik ben naar mijn oma .

lopen De atlete heeft een sterke wedstrijd .

zwemmen Lola heeft 50 meter .

voetballen Onze ploeg heeft niet zo goed .

tennissen Deze maand heb ik nog niet .

springen De acrobaat heeft op de trampoline .

roeien De jongens zijn met hun bootje naar de overkant .

Ik sport, ik sportte, ik heb gesport

Vul het schema aan.

tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord

Ik  Ik fietste Ik ben  

Ik zwem Ik  Ik heb  

Hij  Ik voetbalde Hij heeft  

Zij  Jullie  Ik heb gelopen

Ik sprint Hij  Ik heb  

De jongen turnt Zij  Oma heeft  

Hij  Wij zwommen Julie heeft  

De man duikt Jullie  Hij heeft  

Zij hinkelt Hij  We hebben  

Lima  Thomas  Zij heeft gedanst
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gewandeld

gefietst

gelopen

gezwommen

gevoetbald

getennist

gesprongen

geroeid

fiets

voetbalt

loopt

zwemt

danst

zwom

liepen

sprintte

turnde

doken

hinkelde

danste

gefietst

gezwommen

gevoetbald

gesprint

geturnd

gezwommen

gedoken

gehinkeld



Belgische olympische medailles

Schrijf het krantenartikel in de verleden tijd.

 

Rio de Janeiro 2016 
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De Belgen presteren goed
wat edelmetaal. Bij het wielrennen spurt Greg Van 

door goud te behalen. Op de 100 m vrije slag zwemt 

behalen eveneens zilver. Voor de bronzen medailles 

40

De Belgen presteerden goed

De Belgische atleten zorgden voor flink wat edelmetaal. Bij het wielrennen spurtte 

Greg Van Avermaet naar het goud. De onbekende Lionel Cox schoot goed en 

veroverde een zilveren plak. Zevenkampster Nafi Thiam verbaasde vriend en vijand 

door goud te behalen. Op de 100 m vrije slag zwom Pieter Timmers naar zilver. 

Zelfs in de ploegsport viel ons land in de prijzen. De Belgische hockeymannen 

behaalden eveneens zilver. Voor de bronzen medailles zorgden Jolien D’Hoore en 

Dirk Van Tichelt.



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van werkwoorden in de tegenwoordige en in de verleden tijd.

• Ik herhaalde het schrijven van voltooide deelwoorden.

Mijn laatste sportprestatie

Wanneer heb jij voor het laatst gesport?
Schrijf een kort verslag. 
Gebruik zoveel mogelijk voltooide deelwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

Luister goed.
Schrijf de zinnen goed op.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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eigen antwoord

Ik heb gisteren een uurtje gesport.

Ik ben naar het zwembad geweest.

Ik zwom tien lengtes.

Daarna dook ik van de hoogste duikplank.

Het zwembad sloot om 21 uur.

Ik haastte mij naar huis.


