
Lesbrief werkwoordkaartjes 
 
Doel van de les:  
de sterke en zwakke werkwoorden door elkaar in zowel TT als VT oefenen.  
 
Benodigdheden:  
flitskaartjes (zie werkblad), potlood of pen + schrift/papier om te schrijven.  
 
 
De kinderen krijgen allemaal een flitskaartje. Hiermee mogen zij gaan rondlopen door de 
klas en een maatje gaan zoeken. Zij moeten ervoor zorgen dat de achterkant van het kaartje 
niet te zien is, gezien hier het antwoord staat. Wanneer zij een maatje gevonden hebben 
schrijft de ene de goede werkwoordvorm op in zijn of haar schrift. De ander controleert dit 
antwoord door het kaartje om te draaien en te laten zien. Dan draaien de rollen om. De 
leerlingen verbeteren indien nodig en wisselen dan van kaartje om op zoek te gaan naar een 
nieuw maatje.  
 
 
Organisatie:  

- Stopteken afspreken. 
- Eventueel: afspreken dat je niet twee keer hetzelfde maatje mag hebben. 
- Let op stemniveau.   

 
Deze werkvorm kan natuurlijk ook worden ingezet bij rekenen (tafelsommen bijvoorbeeld), 
topografie (hoofdsteden bijvoorbeeld), weetwoorden en/of regelwoorden.  



krabben - verleden tijd

vegen - verleden tijd

juichen - verleden tijd

De kat 

De meester 

De supporters



krabde

veegde

juichten



zetten - verleden tijd

sporten - verleden tijd

roeren - verleden tijd

De jongen 

Wij

De kok



zette

sportten

roerde



klimmen - verleden tijd

rijden - verleden tijd

landen - verleden tijd

De geit 

Opa

De vliegtuigen



klom

reed

landden



springen - verleden tijd

staan - verleden tijd

snijden - verleden tijd

De dolfijnen 

De boom

Het mes



sprongen

stond

sneed



lachen - tegenwoordige tijd

staan - tegenwoordige tijd

snijden - tegenwoordige tijd

De conducteur 

De boom

Het mes



lacht

staat

snijdt



sjezen - tegenwoordige tijd

blozen - tegenwoordige tijd

verbinden - tegenwoordige tijd

Ik

De man

De dokter

langs.



sjees

bloost

verbindt



blazen - tegenwoordige tijd

verven - tegenwoordige tijd

houden - tegenwoordige tijd

Ik

De juf

Hij vol. 



blaas

verft

houdt


