
 
 

 
 

a. Vind de stam van de volgende werkwoorden (Trouve le radical des verbes 
suivants) 

 

1. werken  werk 10.  helpen help 19. nemen neem 
2. luisteren  luister 11.  horen hoor 20. reizen reis 
3. slapen slaap 12.  vallen val 21.schrijvenschrijf 
4. kopen koop 13.  kamperen kampeer 22. spellen spel 
5. begrijpen begrijp 14.  kennen ken 23. spelen speel 
6. wassen  was 15.  kiezen kies 24. stoppen stop 
7. beginnen begin 16.  koken kook 25. vragen vraag 
8. blijven blijf 17.  lezen lees 26. lopen loop 
9. dragen draag 18.  leren leer 27. duren duur 

b. Kies de juiste uitgang (Choisis la bonne terminaison) 

1. Ik spreek twee talen. 
2. Hij komt nooit op zaterdag. 
3. Je woont in de provincie Antwerpen. 
4. Erika drinkt een glas water. 
5. Het regent hard vandaag. 

c. Vervoeg de werkwoorden in de OTT. Het zijn scheidbare 
werkwoorden (Conjugue les verbes au présent. Ce sont des verbes à particule 
séparable) 

1. Piet ruimt zijn kamer op 
2. Annelore belt een vriend op. 
3. Elke morgen maak ik mijn bed op. 
4. Hoe laat komt hij terug ? 
5. De trein komt om 12.15 aan. 

d. Vervoeg in de OTT: met t of zonder t ? (Conjugue au présent : avec ou 
sans t?) 

1. Je speelt voetbal. 
2. Speel je voetbal ? 
3. Op vrijdag gaat hij naar de bioscoop. 
4. Op zaterdagmorgen doe je boodschappen. 
5. Waar woon je ? 
6. Wanneer kom je thuis ? 
7. Hoe laat vertrek je ? 
8. Je wast altijd met je ouders af. 
9. In de zomer draag je vaak jurken. 

10. Mevrouw Delooske, waar komt U vandaan ? 

e. Vervoeg in de OTT (Conjugue au présent) 

1. Ik kijk vaak naar TV. 
2. In het weekend slaapt hij tot 10.00 uur. 
3. Anneleen zingt heel goed. 
4. Mijn vader en ik gaan elke woensdag naar het zwembad. 
5. Jullie maken je huiswerk. 

DE OTT (Le présent) : CORRIGÉ 



 

Hoi Bert, 
 

Hoe gaat het met jou? Ik vertel je even hoe een week bij mij verloopt. 
 

Elke dag sta ik om 7.00 op. Eerst ontbijt ik met twee boterhammen en een kopje chocolademelk. Daarna 

neem ik een douche, poets mijn tanden, en kleed me aan. 

De school begint om 8.15, ik vertrek dus om 7.50. Ik ga te voet naar school. De lessen stoppen om 12.30. Ik 

eet in het restaurant en dan praat ik met vrienden. Om 13.20 gaan we naar onze klas terug en we werken tot 

16.00. 

Na de school maak ik mijn huiswerk. Op dinsdag heb ik basketbaltraining, op woensdag ga ik met mijn broer 

zwemmen en op vrijdag komt mijn beste vriend bij me thuis. Hij heet Filip. Hij is dol op computerspelletjes en 

muziek. 

En jij? Wat doe je door de week ? Hoe laat begint de school ? Hoe ga je naar school ? Met de bus ? Heb je een 

beste vriend ? Hoe heet hij ? 

Tot  ziens, Patrick 

6. Je zwemt heel snel. 
7. Cindy belt haar moeder op. 
8. Ik luister naar muziek. 
9. Vader kookt elke vrijdag spaghetti. 
10. Vandaag lees ik een roman voor mijn les Frans. 
11. Meneer Vanderpoorte koopt elke morgen een krant. 
12. De leerlingen van mijn klas praten te veel. 
13. Elke dag neemt hij de bus. 
14. Mijn beste vriendin komt om 13.00 naar huis terug. 
15. Je speelt voetbal op donderdagnamiddag. 

f. Herschrijf deze brief en vervoeg de werkwoorden (Recopie cette lettre et 
conjugue les verbes) 

 

 

g. Wat doen ze ? (Que font-ils ?) 

1. Pieter kookt. 2. Piet fietst. 3. Ze zwemt 4. Ze praten 
 

5. Ze belt op. 6. Ze speelt tennis 7. Ik eet een appel 8. Je slaapt 
 

9. Fred drinkt 10. Maria leest  11. Hij rijdt paard 12. De meisjes schrijven 
 

13. Katleen zingt. 14. De jongens dragen een broek 15. Ik leer mijn lessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

h. Kies het gepaste werkwoord en vervoeg het (Choisis le verbe adéquat et 
conjugue-le) 

spreken – zingen – opruimen – vertrekken – schrijven – leren – drinken – terugkomen – 

ontbijten – geven. 

1. - Waar is Piet ? Hij ……leert ........... zijn lessen op zijn kamer. 

2. Hoe laat ........vertrekt .......... de bus ? 

3. Mieke zit op het terras van een café. Ze ....drinkt....... een cola. 

4. Twee leerlingen in mijn klas ....zingen .......... in een zangkoor. 

5. Tom .....komt........... om vier uur naar huis ......terug............ 

6. Elk weekend ....ruim.........ik mijn kamer ..op........... 

7. De lerares ....spreekt ........... 3 talen: Frans, Nederlands en Engels. 

8. Wat doe je ? Ik ....schrijf ....... een brief aan mijn penvriend. 

9. Mijn ouders ......geven ......... me veel cadeaus voor mijn verjaardag. 

10. ’s Morgens ....ontbijt ............ ze met drie boterhammen en een glas melk. 

 
 


