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Wat hebben ze gedaan? - Wat is er gebeurd? 
 
Maak eenvoudige zinnen.  

 
Zin 

Onderwerp Persoonsvorm Rest Voltooid deelwoord 
Werkwoord 

    

zijn Hij  ziek  
hebben Jij  een leuk cadeautje  
worden Wij  te laat wakker  
gaan Mijn zus   om 5 uur naar huis  
komen Ik  gisteren laat thuis  
zeggen Je  dat mooi  
zien De kinderen   een mooie film  
doen Vader  de afwas  
staan Wij  op de bushalte  
blijven Jij  zondag zeker thuis  
weten Ik  zijn naam wel   
geven De bakker  me het brood  
krijgen Mijn dochter  een mooi leesboek  
vinden Mathilde  haar sleutels weer  
kijken Jullie  de hele avond tv  
nemen Wij  een lekker ijsje  
liggen Joris  de hele dag in bed  
eten Iedereen  lekker   
lopen De wandelaars  vijf uur  
denken U  daar lang over  
zitten Mijn neef en ik  in dezelfde trein  
drinken Het kindje  limonade  
dragen Mijn vriendin  die jas heel lang  
beginnen De les   om negen uur  
laten De vrouw  haar tas op haar werk  
houden (van) Mijn vader  nooit van vis  
helpen Een politieman  de man uit het water  
kiezen De kiezers  een nieuw parlement  
mogen Ik  mijn oude buren graag  
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brengen De moeder  haar kind naar school  
halen Wie  de kinderen van school  
kopen Julia  op de markt groente   
lezen Mijn dochter   vandaag uren lang  
schrijven Ik  een lange brief   
begrijpen Je  dat niet goed  
sluiten De slager   de winkel om vijf uur  
spreken Vader  met de dokter  
vragen Wij  de weg naar het station  
vergeten Jij  de sleutel weer  
zoeken De moeders  lang naar de kinderen   
geven De bakker  me het brood  
vallen De kat   van het balkon  
ruiken Mathilde  aan alle flesjes parfum  
wassen Jullie  je handen toch wel goed  
zwijgen Het boze kind  een heel uur  
verliezen Janna  haar portemonnee  
rijden Mijn dochter  zaterdagmiddag paard   
bijten De hond  de wandelaar  
vliegen Wij  zijn naar Marokko  
breken Mijn buurman  zijn arm  
hangen De leerlingen  hun jas aan de kapstok  
heten Die club  vroeger anders  
liegen Je   een beetje tegen me  
bedriegen Die man  zijn vrouw vaak  
trekken Mijn tandarts  een kies bij me  
springen De dronken man  in het water  
winnen Ajax  alweer de wedstrijd niet  
zingen De kinderen  een mooi liedje  
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snijden Moeder  het vlees in stukken  
slapen Mijn dochter  tot zeven uur  
steken De wesp  het kind   
varen Wij   met de boot naar Texel   
zwemmen Ik  tien baantjes    
lachen De leraar  hard om de grap  
slaan Het meisje    de jongen  
buigen De sterke man  de ijzeren staaf rond  
bevriezen Het water  in één nacht  
vertrekken Jullie  vanmorgen zeker vroeg   
gieten De serveerster  de drank in het glas   
ruiken De oude vrouw  aan de bloem  
blazen De muzikanten   mooi op hun trompet   
lijken Dat meisje  altijd op haar vader  
schijnen De zon  de hele dag  
smelten Het ijs   in een nacht weer  
verzinnen Janna  een mooi verhaal  
duiken Het meisje  van de duikplank   
stinken De kamer   dagenlang naar rotte vis  
glijden De zeep  uit mijn handen  
bestaan Een rode leeuw  volgens mij nooit  
vangen De kat   een muis  
begraven De kinderen  hun dode moeder  
bakken Ik en mijn dochter  samen een appeltaart  
verbergen Mijn dochtertje  het cadeau voor me    
kunnen Ik  dat nooit goed  
mogen De kinderen  dat zeker niet  
durven Hij  dat niet  
willen Wij  dat nooit zo  

 


