WERKEN MET DE DENKSTAPPENKAART
Als je de juiste vorm van een woord wilt opzoeken met de denkstappenkaart, begin je met een heel
belangrijke vraag: is het woord dat je in moet gaan vullen de persoonsvorm in de zin? Als het de
persoonsvorm is, gebruik je de bovenkant van de kaart. Is het geen persoonsvorm, dan gebruik je de
onderkant van de kaart.
Voorbeeldzin 1:
(lopen)

De man …………… gisteren op straat

Het woord dat ik bij deze zin in moet gaan vullen is de persoonsvorm. We kijken dus naar de
bovenkant van de kaart.


Staat de zin in de tegenwoordige tijd of verleden tijd? Aan het woord gisteren kun je zien dat
het al geweest is, dus verleden tijd. We kijken dus verder naar het oranje deel van de kaart.



De volgende vraag die je stelt is of het enkelvoud of meervoud is. ‘De man’ is enkelvoud, dus
we volgend het lijntje naar boven.
Lopen is een klankveranderend woord, want in de verleden tijd is het liepen en dus
verandert de klank.
Het woord eindigt niet op een d of t, dus je schrijft gewoon ‘liep’ zoals je hoort bij de hijvorm enkelvoud in de verleden tijd.




De juiste zin is dus: De man liep gisteren op straat.
Voorbeeldzin 2:
(lopen)

De man heeft gisteren op straat …………………………

Het woord dat ik bij deze zin in moet gaan vullen is niet
de persoonsvorm. We kijken dus naar de onderkant van
de kaart.
Hier hebben we vier opties:





Voltooid deelwoord
Geeft aan dat iets geweest is, het is voltooid.
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Een voltooid deelwoord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Geeft dus meer informatie over
een zelfstandig naamwoord. Bijv.: Dat is het gepakte snoepje
Tegenwoordig deelwoord
Hoe doe je iets? Lopend, zwemmend, fietsend, rennend, schreeuwend, huilend, lachend
Hele werkwoord
De wij-vorm

