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Wat valt jou in deze tekst op? (opvallen = to stand out)

1. Ik neem mijn boek mee.
2. Ik steek de straat over.
3. Ik ga de trap af.
4. Ik stap de bus in.
5. Ik heb om 10 uur afgesproken.
6. Ik kom om 5 voor tien bij de Nederlandse les aan.
7. Ik neem samen met mijn vriend aan de cursus Nederlands deel.
8. We gingen in de les met opdracht 6 verder.

Infinitief:
1. meenemen - 2. oversteken - 3. afgaan - 4. instappen - 5. afspreken -
6. aankomen - 7. deelnemen - 8. verdergaan



Het zijn allemaal scheidbare werkwoorden 
(separable verbs)

Andere voorbeelden
❏ Samenwonen
❏ Afrekenen
❏ Opvallen
❏ Toenemen

 

In het presens en imperfectum
Komt het eerste deel van het werkwoord (prepositie) op de laatste plaats in de zin
● Afrekenen => We rekenen het eten af / we rekenden het eten af

 
In het perfectum
Komt -ge tussen de twee delen van het participium
● Afrekenen => We hebben het eten afgerekend



Voorbeeldzinnen scheidbare werkwoorden
Voorbeelden (infinitief = opstaan) form of the verb / verb tense inversie?

Liliane staat om 7 uur op. presens geen inversie

En Ilva staat om 8 uur op. presens geen inversie

Gewoonlijk staat Kaspars om half 9 op. presens inversie

Ik denk dat Rudolfs om 6 uur opstaat / moet opstaan. presens bijzin (subordinate clause)

Staat Nicole om half 7 op? presens inversie, ja/nee-vraag

Ayodele stond zaterdag om half 9 op. imperfectum geen inversie

Hitesh is gisteren om half 8 opgestaan. perfectum geen inversie

Ik moet om half 6 opstaan. presens, modaal werkwoord geen inversie



Nu jij! Neem jij aan mijn Nederlandse les deel?
Geef antwoord op de volgende vragen.

Opstaan
1. Hoe laat ben jij vanmorgen opgestaan?
2. Hoe laat stond jij gisteren op?
3. En hoe laat sta je in het weekend op?
4. Hoe laat denk je dat ik altijd opsta?

Deelnemen
1. Wil jij ook aan de Nederlandse les deelnemen?
2. Aan welke Nederlandse les heb jij al deelgenomen?
3. Neem jij graag aan een groepscursus deel?
4. Of nam jij aan een individuele cursus deel?

Je bent altijd welkom om aan mijn Nederlandse lessen deel te nemen!


