
 

 

 

Spelling van het voltooid deelwoord 

Werkblad 1 

 

Opdracht: Volg de KoFTSCHiP - regel.  

Maak van deze regelmatige werkwoorden voltooide deelwoorden. 

 

Voorbeeld: Regelen – ik regel – (ge + ik vorm + d) = geregeld. 

 

1) Filmen 

2) Plaatsen 

3) Willen 

4) Rennen 

5) Werken 

6) Maken 

7) Verven 

8) Koken 

9) Wonen 

10) Lenen 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Spelling van het voltooid deelwoord 

Werkblad 2  

 

Opdracht: Volg de KoFTSCHiP - regel. Zet de woorden tussen de haakjes  in de 

voltooide tijd. 

 

Voorbeeld: Het heeft vandaag veel (regenen) . = Het heeft vandaag veel geregend. 

 

1) Ik heb gisteren voor de hele familie (koken). 

2) Mijn woonkamer is wit (schilderen).  

3) Ik ben gisteren naar het centrum (wandelen). 

4) Hij heeft nog nooit van deze man (horen).  

5) Mijn zoon heeft zijn computer (repareren). 

6) Jason heeft door de klas (schreeuwen). 

7) Mijn zoontje heeft de bal naar mij (gooien).  

8) Wat heb jij vannacht (dromen)?  

9) Wie heeft jou dit boek (lenen)? 

10) Heb je je huiswerk al (maken)? 

 

 

 

 

 

 

 

Spelling van het voltooid deelwoord 



 

 

Werkblad 3  

 

Opdracht: Volg de KoFTSCHiP - regel. Zet de woorden tussen de haakjes  in de 

voltooide tijd. 

 

Voorbeeld: Het  heeft vandaag veel (regenen) . = Het heeft vandaag veel geregend. 

 

1) Luuk en Nick hebben met elkaar (kletsen). 

2) Anton is gevallen en heeft zijn arm (kneuzen). 

3) Mijn ouders hebben me wat geld (lenen). 

4) Wij hebben 7 jaar in Rotterdam (wonen). 

5) Julia heeft me (duwen).  

6) Zij heeft mijn vraag (negeren).  

7) Lucas heeft de steentjes uit het zand (zeven).  

8) Mijn buurman heeft zijn garage wit (verven). 

9) De politieman heeft de hangjongeren (waarschuwen).  

10) Eliza heeft een advertentie op marktplaats (plaatsen). 

 

 

 

 

 

 

 

Spelling van het voltooid deelwoord 

Werkblad 4 (woorden met ge-, be-, er-, ont-, ver-, her) 



 

 

 

Opdracht: Zet de woorden tussen de haakjes  in de voltooide tijd. 

 

Voorbeeld: Hij heeft jou meteen (herkennen). = Hij heeft jou meteen herkend. 

 

1) Mijn man heeft de huisarts (bellen.) 

2) Ik heb zijn naam meteen (onthouden). 

3) Wij hebben elkaar in de bibliotheek (ontmoeten). 

4) Van jou heb ik dat nooit (verwachten). 

5) Hij heeft alles (ontkennen). 

6) Wat is er gisteren (gebeuren)? 

7) Hij heeft zich de code niet (herinneren). 

8) Ik heb zo´n mooie vakantie nog nooit (ervaren). 

9) Wat heeft hij jou (beloven)? 

10) Waarvoor heb je dit gereedschap (gebruiken)? 

 

 

 

 

 

Spelling van het voltooid deelwoord 

Werkblad 5  

 



 

 

Opdracht: Kies het juiste variant van het voltooid deelwoord. 

 

1) Mijn docent heeft meteen … (antwoorden). 

a) gegeantwoord 

b) geantwoord 

c) geantwoorden 

 

2) Waarom ben je zo boos? Ik heb dat niet … (verdienen). 

a) verdienene 

b) verdiend 

c) verdient 

 

3) Rembrandt heeft “De  Nachtwacht” … (schilderen). 

a) geschilderen 

b) geschilderd 

c) geschildert 

 

4) Mijn zoon heeft op school een hoog cijfer … (halen). 

a) gehalen 

b) gehaalt 

c) gehaald 

 

5) Is dit pakketje voor mij … (bestemmen)? 

a) gebestemd 

b) bestemd 

c) bestemt 

 


