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Kastje 8 gaat over de tegenwoordige tijd, het nu. 
Zet een kruisje achter de zinnen die over het nu gaan: 
1. Ik denk na.      … 
2. Moeder ging op reis.   … 
3. Mijn hart klopt.    … 
4. Het waait hard.    … 
5. Hij heeft lekker gekookt.  … 
 
Tijdens het eten: 
Zet een kruisje bij de juiste tijd.  nu  verleden 
Ik neem een hap appelmoes.  …  … 
Jan pakte de schaal aardappels.  …  … 
Het eten dampt op het bord.  …  … 
Er zat een vlek op het tafellaken. …  … 
	
	

 
Wanneer iemand iets doet in het heden 
Dan noemen we dat: de tegenwoordige tijd 
	

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 1 
!     **** / *****            
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Zet de woorden in de goede rij: m= 1 persoon of ding mmm = 
meer personen of dingen 

m ik  

 m ander  
 
	

 

mmm meer  
 
 
 
 
 
 
 
 

hij, het kind, wij, de mensen, de machine, de plant, ik, Jan, 
jullie, u, de liefde, zij, het water, de kersen 
 

iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 2 
!       **** / *****            
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De tegenwoordige tijd heeft 3 verschillende vormen. Zet de woorden 
hieronder in de goede rij! 

m ik/je of 
jij erachter 

 
 
 
 
 

 m ander mmm meer 

hij telefoneert, ik eet, de kinderen ballen, ik woon, de vrouw 
rookt, zie je?, hij raadt, wij tekenen, ik wil, u leeft, zij vindt, 
jullie typen, zij duwen, de man kiest, ik begrijp, zij wensen, 
loop jij? 

 
Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 3 
!       **** / *****            
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Maak de stam. Let op: je moet ook de regels van kastje 2 en 
5 toepassen. 
1. werkwoord min en      
dansen   ik dans      min en  
harken   ik …   
tekenen   ik …        
2. zorg dat de klank klopt! (kastje 2) 
braden   ik braad (-en + a)  braad  jij?    
roken   ik …     ……   je? 
sturen   ik …     …...   jij? 
3. geen 2 medeklinkers aan het einde! (kastje 2) 
kammen   ik kam     (-en/ -m) kam jij? 
stikken   ik …     ……  je? 
rillen   ik …     ……  jij? 
4. geen z of v aan het einde! (kastje 5) 
graven   ik graaf  (-en/ v wordt f) graaf  jij? 
kiezen   ik  …     …….    je? 
stoven   ik …      ……  je? 
 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. 

 
Oefenblad 4 
!    **** / *****            



	
	
	

© 2017 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Reinders en Suilen B.V. 

	

 
Let op! De stam gebruik je bij ik, of als jij of je achter het 
werkwoord staat. 
Vul in: 
    m    m 
werken   ik werk   werk je? 
lopen   ik loop   loop  jij? 
dammen   ik dam   dam  jij? 
leven   ik …    …...  je? 
blazen   ik …    …...  je? 
raden   ik …    …… jij? 
reizen   ik …    …… jij? 
storen   ik …    …… je? 
poetsen   ik …    …… jij? 
kappen   ik …    …… je? 
 

 
die stam gebruik je ook, luister hoe dat gaat,  
als je of jij achter het werkwoord staat  

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. 

 
Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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werken   ik werk   jij werkt 
lopen   ik loop   moeder loopt 
dammen   ik dam   Anja …….. 
leven   ik …    hij …...   
zoemen   ik …    de machine …...   
vullen   ik …    de tandarts ……  
horen   ik …    zij ……  
Let op: eindigt de stam op een d, schrijf je er ook een t 
achter. Je hoort hem niet, maar schrijft hem wel!   
branden   ik brand   jij  brandt  
antwoorden  ik …    de leerling …… 
raden   ik …    Eva …… 
worden   ik …    u …...   
doden   ik …    de uil …...   

 
 
als een ander iets doet, dan schrijf je stam plus t  
hij harkt, zij loopt, u damt of jij klapt mee 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. – een ander 

 
Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Bedenk zelf een passend werkwoord: 
In de haven …………. vissersboten. Zij …………. net terug van 
de zee. De vissers  …………. de netten uit de boot. De vissen  
…………. In het net. Zij  …………. in kisten gedaan en naar de 
loods gebracht. 	
	
Nu alles door elkaar: 

m	 	 m	 	 	 mmm	
werken  ik werk  jij werkt  wij werken  
lopen  ik loop  zij loopt  jullie lopen 
raden  ik raad  hij raadt  zij raden 
slapen  ik …   Jan …...    de kinderen …… 
lassen  ik …   jij  …...    jullie …… 
geven  ik …   zij ……   moeders …… 
braden  ik …   de kok ……  wij …… 

 
als meer personen iets doen, zie je het hele 
werkwoord staan 
wij harken, jullie lopen, zij dammen of wij gaan 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. – meervoud 

 
Oefenblad 7 
!    **** / *****            
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Vul in! 
Ik ....................  Marjan. (heten)  
Hij ....................  een boek. (schrijven) 
.................... je oom een auto? (bezitten)  
We .................... (betalen) veel voor dat boek. ................... je 
broer veel in dat boek (lezen)?  
Hoeveel jurken .................... in je kast? (hangen) Hoe vaak 
.................... (gaan) je naar Amsterdam?  
’s Middags .................... (werken) we altijd door. Moeder 
.................... (schillen) appels voor de taart. Hij .................... 
(reizen) graag per trein.  
Een jaar .................... (bestaan) uit 12 maanden.  
Wij  .................... (vinden) geschiedenis interessant. 

 
 
 
Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik loop, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 
  

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 8 
!       **** / *****            
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Kastje 8  Toets 
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Heden is hetzelfde als nu         0      0 
of de tegenwoordige tijd. 
2. Als je of jij achter het werkwoord   0      0 
staat schrijf je stam plus t. 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Maak 3 rijtjes: 
spring, leest, ga, passen, kijk, ziet, hoort, geven, luisteren 

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

 …………….  ……………. …………….   
 
Verzin zelf passende werkwoorden:  
Ivo en zijn vrouw Joni ……………naar de boer. Joni 
……………verse eieren voor zondag. Dan …………… zij ontbijt 
voor de kinderen. Die …………… van eieren met spek. Na het 
ontbijt……………Ivo en Joni alles weer op.  
 

	
	
	

Kastje 8 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Toets 
!   **** / ***** 
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Kastje 8  Antwoorden 
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Kastje 8 gaat over de tegenwoordige tijd, het nu. 
Zet een kruisje achter de zinnen die over het nu gaan: 
1. Ik denk na.      X 
2. Moeder ging op reis.   … 
3. Mijn hart klopt.    X 
4. Het waait hard.    X 
5. Hij heeft lekker gekookt.  … 
 
Tijdens het eten:  
Zet een kruisje bij de juiste tijd.  nu  verleden 
1. Ik neem een hap appelmoes.  X  … 
2. Jan pakte de schaal aardappels.  …  X 
3. Het eten dampt op het bord.  X  … 
4. Er zat een vlek op het tafellaken. …  X  
 
 

Wanneer iemand iets doet in het heden 
Dan noemen we dat: de tegenwoordige tijd 
 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 1 
!     **** / *****            
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Zet de woorden in de goede rij: m= 1 persoon of ding mmm = 
meer personen of dingen 

m ik  

 m ander  
het kind         Jan  
hij                 u 
ik                  de liefde 
de machine     zij 
de plant         het water 

mmm meer  
 
 
 
wij  
de mensen 
jullie 
de kersen 

hij, het kind, wij, de mensen, de machine, de plant, ik, Jan, 
jullie, u, de liefde, zij, het water, de kersen 
 

iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 
 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 2 
!       **** / *****            
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De tegenwoordige tijd heeft 3 verschillende vormen. Zet de woorden 
hieronder in de goede rij! 

m ik/je of 
jij erachter 
 

ik eet 
ik woon 
zie je? 
ik wil 
ik begrijp 
loop jij? 

 m ander 
 
 

hij telefoneert 
de vrouw rookt 
hij raadt 
u leeft  
zij vindt 
de man kiest 

mmm meer 
 

 
de kinderen ballen 
wij tekenen 
jullie typen 
zij duwen 
zij wensen 

hij telefoneert, ik eet, de kinderen ballen, ik woon, de vrouw 
rookt, zie je?, hij raadt, wij tekenen, ik wil, u leeft, zij vindt, 
jullie typen, zij duwen, de man kiest, ik begrijp, zij wensen, 
loop jij? 

Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 3 
!       **** / *****           
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Maak de stam. Let op: je moet ook de regels van kastje 2 en 
5 toepassen. 
1: werkwoord min en      
dansen    ik dans      min en  
harken    ik hark   
tekenen    ik teken        
2: zorg dat de klank klopt! (kastje 2) 
braden    ik braad (-en + a)  braad  jij?    
roken    ik rook    rook  je? 
sturen    ik stuur    stuur   jij? 
3: geen 2 medeklinkers aan het einde! (kastje 2) 
kammen    ik kam    (-en/ -m) kam jij? 
stikken    ik stik    stik  je? 
rillen    ik ril     ril jij? 
4: geen z of v aan het einde! (kastje 5) 
graven   ik graaf  (-en/ v wordt f) graaf  jij? 
kiezen   ik  kies     kies    je? 
stoven   ik  stoof     stoof je? 
 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. 

 
Oefenblad 4 
!    **** / *****            



	
	
	

© 2017 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Reinders en Suilen B.V. 

	

 
Let op! De stam gebruik je bij ik, of als jij of je achter het 
werkwoord staat. 
Vul in: 
    m     m 
werken   ik werk    werk je? 
lopen   ik loop    loop  jij? 
dammen   ik dam    dam  jij? 
leven   ik leef    leef je? 
blazen   ik blaas    blaas je? 
raden   ik raad    raad jij? 
reizen   ik reis    reis jij? 
storen   ik stoor    stoor je? 
poetsen   ik poets    poets jij? 
snappen   ik snap    snap je? 
	

 
die stam gebruik je ook, luister hoe dat gaat,  
als je of jij achter het werkwoord staat  
	

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. 

 
Oefenblad 5 
!    **** / *****            
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werken   ik werk   jij werkt 
lopen   ik loop   moeder loopt 
dammen   ik dam   Anja damt 
leven   ik leef   hij leeft  
zoemen   ik zoem   de machine zoemt   
vullen   ik vul   de tandarts vult  
horen   ik hoor   zij hoorty 
Let op: eindigt de stam op een d, schrijf je er ook een t 
achter. Je hoort hem niet, maar schrijft hem wel!   
branden   ik brand   jij  brandt  
antwoorden  ik antwoord  de leerling antwoordt 
raden   ik raad   Eva raadt 
worden   ik word   u wordt   
doden   ik dood   de uil doodt  

 
als een ander iets doet, dan schrijf je stam plus t  
hij harkt, zij loopt, u damt of jij klapt mee 
 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. – een ander 

 
Oefenblad 6 
!    **** / *****            
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Bedenk zelf een passend werkwoord: 
In de haven liggen vissersboten. Zij zijn net terug van de zee. 
De vissers halen de netten uit de boot. De vissen zitten in het 
net. Zij worden in kisten gedaan en naar de loods gebracht. 	
	
Nu alles door elkaar: 

m	 	 m	 	 	 mmm	
werken  ik werk  jij werkt  wij werken  
lopen  ik loop  zij loopt  jullie lopen 
raden  ik raad  hij raadt  zij raden 
slapen  ik slaap  Jan slaapt  kinderen slapen 
lassen  ik las  jij  last    jullie lassen 
geven  ik geef  zij geeft   moeders geven 
braden  ik braad  de kok braadt wij braden 

 
als meer personen iets doen, zie je het hele 
werkwoord staan 
wij harken, jullie lopen, zij dammen of wij gaan 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd  
o.t.t. – meervoud 

 
Oefenblad 7 
!    **** / *****            
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Vul in! 
Ik heet Marjan. (heten)  
Hij schrijft een boek. (schrijven) 
Bezitten je oom een auto? (bezitten)  
We betalen (betalen) veel voor dat boek.  
Leest je broer veel in dat boek. (lezen)?  
Hoeveel jurken hangen in je kast? (hangen)  
Hoe vaak ga (gaan) je naar Amsterdam?  
’s Middags werken (werken) we altijd door.  
Moeder schilt (schillen) appels voor de taart.  
Hij reist (reizen) graag per trein.  
Een jaar bestaat (bestaan) uit 12 maanden.  
Wij vinden (vinden) geschiedenis interessant. 
 
 
 
 

Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden 
Ik loop, wij wandelen, jij rent en zij rijdt 

Kastje 8 
 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

Oefenblad 8 
!       **** / *****            
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Welke zin is waar?     waar niet waar  
1. Heden is hetzelfde als nu         X      0 
of de tegenwoordige tijd. 
2. Als je of jij achter het werkwoord   0      X 
staat schrijf je stam plus t. 
 
Welke woorden horen bij elkaar? Maak 3 rijtjes: 
spring, leest, ga, passen, kijk, ziet, hoort, geven, luisteren 

spring   leest  passen   
ga    ziet   geven   

 kijk    hoort  luisteren   
 
Verzin zelf passende werkwoorden:  
Ivo en zijn vrouw Joni gaan naar de boer. Joni koopt verse 
eieren voor zondag. Dan maakt zij ontbijt voor de kinderen. 
Die houden van eieren met spek. Na het ontbijt ruimen Ivo en 
Joni alles weer op.  
 
 
	

Kastje 8 

  
tegenwoordige tijd / o.t.t. 

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


