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Kijk naar de laatste letter van de stam. Zit deze letter in ’t 
fokschaap? vul In:  
   stam  In ‘t fokschaap  ja  nee 
maken  maak       X 
tekenen  teken        X 
schillen  ………      …  …  
knippen  ………      …  …  
koken  ………      …  …  
ploegen  ………      …  …  
keffen  ………      …  …   
horen  ………      …  …  
schuren  ………      …  …  
lekken  ………      …  …  

 

ch en k zitten in ‘t fokschaap, daarom schrijf je hij 
lach te 

en ook schrijf je: zij rook ten, zoals je misschien al 
verwachtte 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 1 
!    **** / *****            
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Vul in:   stam   o.v.t. m  o.v.t. mmm 
werken   werk  werkte  werkten 
boffen   bof   bofte  boften  
lachen   …   ………  ………  
roken   …   ………  ………  
klappen   …   ………  ………  
harken   …   ………  ………  
straffen   …   ………  ………   
hurken   …   ………  ………  
stampen   …    ………  ………  
maken   …    ………  ………  
 
 
 

ch en k zitten in ‘t fokschaap, daarom schrijf je hij 
lach te 

en ook schrijf je: zij rook ten, zoals je misschien al 
verwachtte 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 2 
!    **** / *****            
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Vul in:  stam   o.v.t. m  o.v.t. mmm  
ruimen  ruim   ruimde  ruimden 
zagen  zaag   zaagde  zaagden 
maaien  …   ………  ………  
malen  …   ………  ………  
bladeren  …   ………  ………  
schilderen …   ………  ………  
duwen  …   ………  ………   
klagen  …   ………  ………  
timmeren …    ………  ………  
zwoegen  …    ………  ………  

 
 
b en g staan niet in ‘t fokschaap, daarom schrijf je: 
hij moord de 

en ook schrijf je ik ploeg de, zoals je misschien al 
hoorde 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
niet in ’t fokschaap 
stam + de(n) 
 

Oefenblad 3 
!    **** / *****            
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 stam + te(n 

 
stam + de(n) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
klieren, kraken, bedoelen, parkeren, knippen, rapen,  
werken, dammen, fietsen, vullen, laden, boren, zaaien, 
zouten, troosten, missen, begroeten, tekenen  

 

de verleden tijd, bij regelmatigheid. Helpt ’t 
fokschaap je serieus, bij een belangrijke keus 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

’t fokschaap 
zet de woorden in de 
o.v.t. en dan in de 
goede rij! 
 

Oefenblad 4 
!    **** / *****            
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Zet het werkwoord in de o.v.t. en dan in de goed rij. 
    stam  stam +  de  stam + te  
werken   werk ………   ik werkte 
dammen   dam  ik damde   ………  
fietsen   fiets  ………   ik fietste  
vullen   vul  ………   ……… 
scheppen   …  ………   ……… 
laden   …  ………   ………  
boren   …  ………   ………  
lassen   …  ………   ………  
zouten   …  ………   ………   
staren   …  ………   ………   
missen   …  ………   ………  
zaaien   …  ………   ………  
 

de laatste letter van de stam, staat die in deze, rare 
schapennaam 

dan moet achter die stam, …te of ten staan  

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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   eindigt op  stam   stam +  de  
beven  ven   beef   ik beef de 
grazen  zen   graas  de koe graas de 
blozen  …   ………   het kind  … 
kleven  …   ………  de lolly  …  
beroven  …   ………  de dief  …  
razen  …   ………  de trein  …  
reizen  …   ………  de man  …  
durven  …   ………  ik   …  
geloven  …   ………  de pater …   
leven  …   ………  hij   …  
zoeven  …    ………  de auto  …  
stoven  …    ………  de kok  …  

 

eindigt een werkwoord op ven of zen, schrijf dan 
altijd stam plus d e 

dus zij leefde en hij bloosde, ’t fokschaap telt dan 
niet mee 

Kastje 10 
 

 verleden tijd / o.v.t. 
werkwoord eindigt op ven of zen 

Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Alles door elkaar! Verzin er zelf iemand of iets bij! schaken 
   ik schaak-te  razen de trein raas-de 
maken  de man ………… leven de baby ………… 
wensen  …………….  surfen  ……………. 
printen  …………….  zeilen  ……………. 
storen  …………….  scheppen  ……………. 
waaien  …………….  draven  ……………. 
zoeven  …………….  kleven  ……………. 
baren  …………….  likken  ……………. 
kaarten  …………….  schaatsen ……………. 
stoven  …………….  vouwen  ……………. 
grazen  …………….  tellen  ……………. 
mopperen …………….  kneden  ……………. 
wedden  …………….  soppen  ……………. 

 

 

In de verleden tijd, bij regelmatigheid 

Helpt ’t fokschaap je serieus, bij een belangrijke keus  

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 7 
!    **** / *****            
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Kastje 10 
  

Toets 
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Eindigt een werkwoord op ven   0      0 
of zen, schrijf je stam + te(n) 
2. Zit de laatste letter van de stam     0      0 
in ’t fokschaap, schrijf je stam + de(n) 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Denk aan ’t fokschaap! 
Maak 2 rijtjes: 
boenen, stoffen, dweilen, werken, wassen, schilderen  

…………….   …………….   
…………….   …………….    
…………….   …………….  
 

Vul in:  
1. Gisteren ………………  (koken) ik voor ons gezin. 
2. Net nog ……………….  (bibberen) wij van de kou. 

3. Vorig jaar ……………   (beroven) hij een bank. 
	
	
	
	
	

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Toets 
!    **** / *****            
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Kastje 10 
  

Antwoorden 
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Kijk naar de laatste letter van de stam. Zit deze letter in ’t 
fokschaap? vul In:  

In ’t fokschaap  

   stam   ja  nee 
maken  maak    X 
tekenen  teken     X 
schillen  schil    …  X  
knippen  knip    X  …  
koken  kook   X  …  
ploegen  ploeg   …  X  
keffen  kef    X  …   
horen  hoor    …  X  
schuren  schuur   …  X  
lekken  lek    X  …  

 

ch en k zitten in ‘t fokschaap, daarom schrijf je hij 
lach te 

en ook schrijf je: zij rook ten, zoals je misschien al 
verwachtte 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 1 
!    **** / *****            
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Vul in:   stam   o.v.t. m  o.v.t. mmm 
werken   werk  werkte  werkten 
boffen   bof   bofte  boften  
lachen   lach   lachte  lachten  
roken   rook   rookte  rookten  
klappen   klap   klapte  klapten  
harken   hark   harkte  harkten  
straffen   straf  strafte  straften   
hurken   hurk   hurkte  hurkten  
stampen   stamp  stampte stampten  
maken   maak   maakte  maakten  
	
	
	
	
	

ch en k zitten in ‘t fokschaap, daarom schrijf je hij 
lach te 

en ook schrijf je: zij rook ten, zoals je misschien al 
verwachtte 
	
	

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 2 
!    **** / *****            
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Vul in:  stam   o.v.t. m  o.v.t. mmm  
ruimen  ruim   ruimde  ruimden 
zagen  zaag   zaagde  zaagden 
maaien  maai   maaide  maaiden  
malen  maal   maalde  maalden  
bladeren  blader  bladerde  bladerden  
schilderen schilder  schilderde schilderden  
duwen  duw   duwde  duwden   
klagen  klaag  klaagde  klaagden  
timmeren timmer   timmerde timmerden  
zwoegen  zwoeg   zwoegde  zwoegden  
	
	
	
	
	

b en g staan niet in ‘t fokschaap, daarom schrijf je: 
hij moord de 

en ook schrijf je ik ploeg de, zoals je misschien al 
hoorde 
	

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
niet in ’t fokschaap 
stam + de(n) 
 

Oefenblad 3 
!    **** / *****            
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 stam + te(n 

 
stam + de(n) 

kraakte 
knipte 
raapte 
werkte 
fietste 
zoutte 
troostte 
miste 
begroette 
 

klierde 
bedoelde 
parkeerde 
damde 
vulde 
laadde 
boorde 
zaaide 
tekende 

	

 

 

 

In de verleden tijd, bij regelmatigheid. Helpt ’t 
fokschaap je serieus, bij een belangrijke keus 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

’t fokschaap 
zet de woorden in de 
o.v.t. en dan in de 
goede rij! 
 

Oefenblad 4 
!    **** / *****            
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Zet het werkwoord in de o.v.t. en dan in de goed rij. 
    stam  stam + de  stam + te  
werken   werk ………   ik werkte 
dammen   dam ik  damde   ………  
fietsen   fiets  ………   ik fietste  
vullen   vul  vulde   ……… 
scheppen   schep ………   schepte  
laden   laad  laadde   ………  
boren   boor  boorde   ………  
lassen   las  ………   laste  
zouten   zout  ………   zoutte  
staren   staar staarde   ………   
missen   mis  ………   miste  
zaaien   zaai  zaaide   ………  

 

de laatste letter van de stam, staat die in deze, rare 
schapennaam 

dan moet achter die stam, ……..te of ten staan  

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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   eindigt op  stam   stam +  de  

beven  ven   beef   ik beef de 
grazen  zen   raas   de koe graas de 
blozen  zen   bloos   het kind bloosde 
kleven  ven   kleef  de lolly kleefde 
beroven  ven   beroof  de dief beroofde  
razen  zen   raas   de trein raasde  
reizen  zen   reis   de man reisde  
durven  ven   durf   ik durfde  
geloven  ven   geloof  de pater geloofde 
leven  ven   leef   hij leefde  
zoeven  ven    zoef   de auto zoefde  
stoven  ven   stoof  de kok stoofde  
 

eindigt een werkwoord op ven of zen, schrijf dan 
altijd stam plus d e 

dus zij leefde en hij bloosde, ’t fokschaap telt dan 
niet mee 

Kastje 10 
 

 verleden tijd / o.v.t. 
werkwoord eindigt op ven of zen 

Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Alles door elkaar! Verzin er zelf iemand of iets bij!  
schaken:  ik schaak-te  razen:  de trein raas-de 
maken:   de man maakte leven:  de baby leefde  
wensen:   ik wenste  surfen:  het kind surfte 
printen:   wij printten  zeilen:  de jongen zeilde 
storen:   u stoorde  scheppen: de man schepte 
waaien:   de wind waaide draven:  het paard draafde 
baren:   de vrouw baarde   likken:  het kind likte 
kaarten:   wij kaartten  schaatsen: zij schaatsten 
stoven:   de kok stoofde vouwen:  het kind vouwde 
grazen:   de koe graasde tellen:  de leerling telde 
mopperen:  ik mopperde  kneden:  de bakker kneedde 
wedden:   zij wedde  soppen:  wij sopten 
 

 

 

In de verleden tijd, bij regelmatigheid 

Helpt ’t fokschaap je serieus, bij een belangrijke keus  

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Oefenblad 7 
!    **** / *****            
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Eindigt een werkwoord op ven    0      X 
of zen, schrijf je stam + te(n) 
2. Zit de laatste letter van de stam     0      X 
in ’t fokschaap, schrijf je stam + de(n) 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Denk aan ’t kofschip! 
Maak 2 rijtjes: 
boenen, stoffen, dweilen, werken, wassen, schilderen  

stoffen    boenen   
werken    dweilen    

 wassen    schilderen   
 
Vul in: 

1. Gisteren kookte (koken) ik voor ons gezin. 
2. Net nog bibberden (bibberen) wij van de kou. 
3. Vorig jaar beroofde (beroven) hij een bank. 

 
 

Kastje 10 
 

 
verleden tijd / 
o.v.t 

 
’t fokschaap 
stam + te(n) 
 

Toets 
!    **** / *****            


