
 

 

 

 

Onregelmatige verleden tijdsvormen 

Werkblad 1  

 

Opdracht: Verander de woorden tussen de haakjes. Maak de zinnen in de verleden 

tijd. 

Voorbeeld: Ik (lezen) een leuk boek. = Ik las een leuk boek. 

 

1: Wij (spreken) met onze docent. 

2: Ik (hebben) nog nooit zo’n mooie vakantie. 

3: Wij (zijn) vorig jaar in Italië.  

4: (Zien) je al mijn nieuwe auto? 

5: (Lopen) jullie ook in dit park? 

6: Mijn vader (gaan) vanochtend naar de huisarts. 

7: Wat (eten) je vanavond? 

8: Zij (geven) mij een interessant boek. 

9: Ik (nemen) een kopje koffie. 

10: Ik (slapen) lekker. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Onregelmatige verleden tijdsvormen 

Werkblad 2  

 

Opdracht: De zinnen staan in de verleden tijd. Corrigeer de fouten in de zinnen. 

Schrijf de zinnen foutloos op.  

 

1. Wanneer was jullie voor het laatst in het buitenland? 

2. Ik sproken gisteren met mijn docent. 

3. Ik hebben een hele leuke dag. 

4. Mijn buurvrouw gezien een hele leuke voorstelling. 

5. Ik lopen naar mijn auto. 

6. Wij at een hele lekkere taart. 

7. Sliep jullie in dit gezellige hotel? 

8. Wie geven jou deze mooie bloemen? 

9. Wij zijn naar de bibliotheek gingen. 

10. Ik genomen een slokje wijn. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Onregelmatige verleden tijdsvormen 

Werkblad 3  

 

Opdracht: Verander de woorden tussen de haakjes. Maak de zinnen in de verleden 

tijd. 

Voorbeeld: Ik (lezen) een leuk boek. = Ik las een leuk boek. 

 

1: Maria (kopen) lekkere taart. 

2: Ik (denken) tijdens de vakantie aan een mooi boek. 

3: Abdulrahman (eten) heerlijke pannenkoeken met geitenkaas tijdens de lunch. 

4: Hussam (kiezen) om het staatsexamen te doen. 

5: De leerlingen (zijn) als eerste in het lokaal. 

6: Bas (kiezen) de richting economie. 

7: Anna (zitten) aan tafel. 

8: De taxichauffeur (vermijden) de drukke wegen. 

9: De docent (rijden) op de parkeerplaats van de school. 

10: Ik (nemen) dit jaar geen vakantie. 

 

 

 

 



 

 

 

Onregelmatige verleden tijdsvormen 

Werkblad 4  

Opdracht: kies het juiste werkwoord. 

 

1. Mijn moeder … een lekkere taart. 

a. gekocht 

b. koopte 

c. kocht 

2. Ik … dit jaar met mijn studie. 

a. begon 

b. beginnen 

c. begonnen 

 

3. Deze hond … een voorbijloper. 

 

a. gebeten 

b. gebeet 

c. beet 

 

4. Hij … een weekje langer bij zijn familie. 

 

a. geblijven 

b. gebleven 

c. bleef 

 

5. Ik … je mooie vaas per ongeluk. 

 

a. gebrook 

b. brak 

c. gebroken 

 

 



 

 

Onregelmatige verleden tijdsvormen 

Werkblad 5  

Opdracht: kies het juiste werkwoord. 

 

1. Mijn vriend … me naar huis. 

 

a. brachten 

b. bracht 

c. gebracht 

 

2. Wij … helemaal naar de top van de berg. 

 

a. klommen 

b. geklommen 

c. klom 

 

3. Waar … je deze mooie laarzen ? 

 

a. kochten 

b. kocht 

c. gekocht 

 

4. Van wie … je deze prachtige ketting ? 

 

a. kreeg 

b. gekreeg 

c. gekregen 

 

5. Dat wil ik niet meer accepteren! Jij …  voor de derde keer. 

 

a. gelegen 

b. geliegen 

c. loog 

 


