
Jullie ... (rennen) hard 

Jullie rennen hard 

Jullie renden hard 

Jullie hebben hard 

gerend 

Wij ... (spelen) een 

spel 

Wij spelen een spel 

Wij speelden een 

spel 

Wij hebben een spel 

gespeeld 

De vrouw ... (koken) 

het eten 

De vrouw kookt het 

eten 

De vrouw kookte 

het eten 

De vrouw heeft het 

eten gekookt 

De kachel ... 

(branden) 

De kachel brandt 

De kachel brandde 

De kachel heeft 

gebrand 



Ik ... (hollen)  

naar de bus 

Ik hol naar de bus 

Ik holde naar de bus 

Ik ben naar de bus 

gehold 

... (opbellen) je  

me ...? 

Bel je me op? 

Belde je me op? 

Heb je me 

opgebeld? 

Zij (pl)... (roken) niet 
Zij roken niet 

Zij rookten niet 

Zij hebben niet gerookt 

Jullie ... (praten) te 

hard 

Jullie praten te hard 

Jullie praatten te hard 

Jullie hebben te hard 

gepraat 



De vrouw ... (fietsen) 

naar de markt 

De vrouw fietst naar 

de markt 

De vrouw fietste naar 

de markt 

De vrouw is naar de 

markt gefietst 

Het ... (waaien) hard 

Het waait hard 

Het waaide hard 

Het heeft hard 

gewaaid 

Hij ... (betalen) de 

boodschappen 

Hij betaalt de 

boodschappen 

Hij betaalde de 

boodschappen 

Hij heeft de 

boodschappen 

betaald 

Zij (sg) ... (openen) 

de deur 

Zij opent de deur 

Zij opende de deur 

Zij heeft de deur 

geopend 



Ik ... (rennen)  

in het bos 

Ik ren in het bos 

Ik rende in het bos 

Ik heb in het bos 

gerend 

De man ... (wachten) 

op de trein 

De man wacht op de 

trein 

De man wachtte op de 

trein 

De man heeft op de 

trein gewacht 

Wat ... (maken) je? 
Wat maak je? 

Wat maakte je? 

Wat heb je gemaakt? 

Zij (sg) ... (werken) 

graag 

Zij werkt graag 

Zij werkte graag 

Zij heeft graag gewerkt 



Ik ... (koken) in de 

keuken 

Ik kook in de keuken 

Ik kookte in de keuken 

Ik heb in de keuken 

gekookt 

Wat ... (willen) jullie? 

Wat willen jullie? 

Wat wilden jullie? 

Wat hebben jullie 

gewild? 

Zij (pl)... (spellen) het 

woord 

Zij spellen het woord 

Zij spelden het woord 

Zij hebben het woord 

gespeld 

Wij ... (maken) ons 

huiswerk 

Wij maken ons huiswerk 

Wij maakten ons 

huiswerk 

Wij hebben ons 

huiswerk gemaakt 



Ik ... (leren) 

Nederlands 

Ik leer Nederlands 

Ik leerde Nederlands 

Ik heb Nederlands 

geleerd 

Jullie ... (werken)  

elke dag 

Jullie werken elke dag 

Jullie werkten elke dag 

Jullie hebben elke dag 

gewerkt 

Jullie ... (hollen) op 

straat 

Jullie hollen op straat 

Jullie holden op straat 

Jullie hebben op straat 

gehold 

Ik ... (aankleden) me 
Ik kleed me aan 

Ik kleedde me aan 

Ik heb me aangekleed 



Ik ... (verhuizen) naar 

Amsterdam 

Ik verhuis naar 

Amsterdam 

Ik verhuisde naar 

Amsterdam 

Ik ben naar 

Amsterdam verhuisd 

Wat ... (gebeuren) 

er? 

Wat gebeurt er? 

Wat gebeurde er? 

Wat is er gebeurd? 

 


