
 

 

 

 

 

Verleden tijd 

Werkblad 1  

 

Opdracht: Maak goede zinnen. Zet de werkwoorden tussen de haakjes in de 

verleden tijd. Tip: gebruik de KoFTSCHiP -regel. 

 

Voorbeeld: Wie (bellen) je gisteren? -  Wie belde je gisteren? 

 

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

2) Gisteren (schilderen) ik mijn woonkamer de hele dag door. 

3) Wij (wandelen) vandaag tot 15.00 uur. 

4) Hij (horen) jou niet zo goed. 

5) Het kindje (gooien) de bal tegen de muur. 

6) De buren (schreeuwen) gisterenavond naar elkaar, en dat (horen) bijna iedereen op 

straat. 

7) Jan (regelen) alles toen wij nog samen (zijn).  

8) Waar (dromen) je over toe je kind (zijn)?  

9) Wat (willen) u nog vragen? 

10) Mijn zus (verhuizen) 5 jaar geleden naar Den Bosch. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verleden tijd 

Werkblad 2  

 

Opdracht: Corrigeer de fouten in de zinnen. 

Voorbeeld: Ik wandelden gisteren in het park.  

De correcte zin: Ik wandelde gisteren in het park. 

 

1) Luuk en Nick fietsen gisteren door het park. 

2) Anton filmte de omgeving toen we op vakantie waren. 

3) Volgens mij verhuizden onze buren nog niet zo lang geleden.  

4) Hij maakten altijd hele lekkere kebab. 

5) Julia duwden mij.  

6) Hij beantwoorde mijn vraag niet. 

7) Lucas zeefte de steentjes uit de zand.  

8) Mijn moeder koken altijd lekkere maaltijden.  

9) De politieman waarschuwte de hangjongeren.  

10) Het kind renden zomaar de drukke straat over. Het was erg gevaarlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verleden tijd 

Werkblad 3 

 

Opdracht: De zinnen zijn in de tegenwoordige tijd. Verander deze zinnen in de 

verleden tijd.  

Voorbeeld: Ik bel de huisarts. – Ik belde de huisarts. 

 

1) Ik wil graag gaan wandelen. 

2) Wij ontmoeten elkaar in het café. 

3) Wat betekent dit moeilijk woord? 

4) Wat verwacht je van deze studie? 

5) Deze advocaat verdient veel geld.  

6) Wij geloven jou. 

7) Ik leer Nederlands. 

8) Wij willen Nederlands leren. 

9) Dit gebeurt vaak. 

10) Ik beloof jou om succesvol te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verleden tijd 

Werkblad 4 

 

Opdracht: De zinnen staan nu in de voltooide tijd. Verander de zinnen in verleden 

tijd. 

 

Voorbeeld: Ik heb lekkere pizza gemaakt. = Ik maakte lekkere pizza. 

 

1) Wij zijn sinds 2 jaar naar een andere stad verhuisd. 

2) Mijn broer heeft onze spullen met zijn vrachtwagen verhuisd. 

3) Gisterenochtend hebben we onze oude collega ontmoet. 

4) Het is lang geleden dat ik in deze prachtige stad gelogeerd heb. 

5) Hij heeft me altijd vertrouwd. 

6) Wat heeft jouw docent je verteld? 

7) Wat hebben jullie vandaag geleerd? 

8) Ik heb mijn schooldiploma bewaard. 

9) Zij hebben deze woorden al zo vaak herhaald. 

10) Ze hebben postzegels verzameld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verleden tijd 

Werkblad 5 

Opdracht: Welke zinnen zijn goed? 

 

1    a    Ik bakten lekkere taart.  

     b    Ik bakde lekkere taart. 

     c    Ik bakte lekkere taart. 

 

2   a    Maken je regelmatig je huiswerk? 

     b    Maakten je regelmatig je huiswerk? 

     c    Maakte je regelmatig je huiswerk? 

 

3   a    We lunchten regelmatig in dit restaurant. 

     b    We lunchtten regelmatig in dit reastaurant. 

     c    We lunchte regelmatig in dit resturant. 

 

4   a    Mijn moeder werkten tot haar 65-ste. 

     b   Mijn moeder werktte tot haar 65-ste. 

     c   Mijn moeder werkte tot haar 65-ste.. 

 

5   a    Mijn dochter schilderte heel goed toen ze klein was. 

     b    Mijn dochter schilderde heel goed toen ze klein was. 

     c    Mijn dochter schilderdde heel goed toen ze klein was. 


