
Werkkaart 1 

1 . 1 .  SOORTE SINNE: 

STELSIN: Dit word gebruik om iets te sê. 

Dit is die sin wat die meeste gebruik word. 

Die tipe sin het gewoonlik ‘n punt aan die einde van die sin. 

bv. Jan skop die bal oor die muur. 

 

 

VRAAGSIN: Dit word gebruik om ’n vraag te vra. 

Dit het gewoonlik ’n vraagteken aan die einde van die sin. 

Ons kry TWEE tipes vraagsinne: 

1) Algemene Vraagsin: Ja/Nee antwoord 

Net die woordorde verander. Ons begin die sin met die werkwoord. 

bv. Die kat vang die muis.→ Vang die kat die muis? 

2) Spesifieke Vraagsin: Die vraagwoord is aan die begin van die sin. 

Dele van die stelsin is die antwoord. 

bv. Waarom vang die kat die muis? 

Wanneer vang die kat die muis? 

 

 

UITROEPSIN: Dit word gebruik om gevoelens uit te druk. 

Dit het gewoonlik ’n uitroepteken aan die einde van die sin. 

bv. Sjoe, maar ek is nou vaak! 

 

BEVELSIN: Dit word gebruik om ’n bevel te gee. 

Dit is gewoonlik ’n baie kort sin. 

 



 

Dit het gewoonlik ’n uitroepteken aan die einde van die sin. 

bv. Gaan was jou hande! 

 

 

 



Soorte Sinne 
 

 SOORTE SINNE: 

 

 

 

Stelsin 
Dit is die sin wat gebruik word om iets te sê. 

Dit word die meeste gebruik. 

bv. Ek loop in die reën. 

Vraagsin 
Dit is die sin wat ek gebruik om ’n vraag te vra. Dit het 

’n vraagteken aan die einde van die sin. 

bv. Wie se kar is dit? 
 

Uitroepsin 
Dit is’n sin wat ek gebruik om gevoelens uit te druk. 

bv. Sjoe, maar dit is koud! 

 

 

Bevelsin 
Dit is die sin wat ek gebruik om ’n instruksie of bevel te gee. Die 

sin is gewoonlik kort en het ’n uitroepteken aan 

die einde van die sin. 

bv. Skakel asseblief die lig aan! 

 



SOORTE SINNE: 

 
VRAAGWOORDE 

 

 

 

Wie Wie het die boek gelees? Who 

Wie se Wie se hand hou jy vas? Whose 

Wat Wat is in jou skooltas? What 

Watter Watter trein het jy gehaal? Which 

Waarom Waarom kom jy nou eers? Why 

Hoekom Hoekom het jy my nie vertel nie? Why 

Hoe Hoe het die man ingekom? How 

Hoeveel Hoeveel geld het die nuwe rok gekos? How many/much 

Hoe laat Hoe laat begin die konsert? What time 

Wanneer Wanneer kom jy vir my kuier? When 

Waar Waar gaan julle speel? Where 

Waarin Waarin stel die kind belang? In what 

Waarop Waarop staan die atleet? On what 

Waaruit Waaruit bestaan die gereg? Out of what 

Waarmee Waarmee kom jy skooltoe? With what 

Waarvandaan Waarvandaan kom julle? From where 

Waarheen Waarheen gaan die kinders? To where 

Waarna Waarna verlang jy die meeste? What do 

Waarnatoe Waarnatoe het hy gegaan? To where 

Het Het jy die boek gelees? Did 

Het jy Het jy vir my die antwoord? Do you have 



SOORTE SINNE: Oefeninge 

SINSOORTE OEFENING 1.1. 

Identifiseer die SOORT SIN in elk van die onderstaande sinne. 

1. Haai, dis lekker koel! 

2. Gaan haal asseblief vir my die boek! 

3. Het jy die vakansie geniet? 

4. Hoekom moet ek vandag die werk doen? 

5. Die man lees die boek terwyl hy op die stoep sit. 

6. Die skool het alweer laat begin. 

7. Hoekom is jy weer laat vir skool? 

8. Hoera, dit is weer skoolvakansie! 

9. Sit nou dadelik jou boek neer! 

10. Daar is baie nuwe leerders in die skool. 

[10] 

 

 

1.2. Verander die volgende stelsinne na vraagsinne. 

1. Die seun het sy boeke in die vorige klas vergeet. 

2. Die skool het gister vir die skoolvakansie gesluit. 

3. Die meubels vir die sitkamer is gister afgelewer. 

4. Ons gaan vanaand fliek. 

5. Ons het baie foto’s gedurende die vakansie geneem. 

6. Hy sal volgende week met sy atletiekoefeninge begin. 

7. Die meisie gaan aan die 400m by die atletiekbyeenkoms deelneem. 

8. Daar is baie kinders in die skool. 

9. Die seun koop sy boeke by die boekwinkel. 

10. Die onderwyseres lees die boek vir die kinders. [10] 

 



 

 
1.3. Vorm ’n VRAAGSIN waarvan die onderstreepte gedeelte die 

antwoord is. 

1. Die meisie is my beste vriendin. 

2. Ouers hou van veilige skole. 

3. Dit het laasnag gereën. 

4. Hy verjaar op die 5de Januarie. 

5. Ek sit in die spreekkamer. 

6. Hy gaan volgende week in die gala swem. 

7. Hy het swaar aan die boeke gedra. 

8. Die studente het ’n petisie teen die boelies opgetrek. 

9. Die water sal teen die 11de Maart afgesny word. 

10. Die mense moet baie water bespaar. [10] 

 

1.4. Vorm ’n VRAAGSIN waarvan die onderstreepte gedeelte die 

antwoord is. 

1. Kate het ’n hond en ’n kat. 

2. Haar ma vee die stof uit. 

3. Daar lê baie boeke op haar lessenaar. 

4. Sy skryf met ’n skerp potlood. 

5. Die kort outjie is die slimste. 

6. Matthew is veertien jaar oud. 

7. Susan probeer haar bes omdat sy goeie punte wil behaal. 

8. Sara voel baie moeg. 

9. Albert praat met sy ouers. 

10. Sarel se foto staan langs sy ma se bed. [10] 

 

 

 



WERKKAART 2: WOORDORDE 

Sv1TOMPv2I 

STOMPI is ’n Akroniem vir die basiese struktuur van ’n enkelvoudige 

Afrikaanse sin. 

S ˗ Subject (Onderwerp) 

v1 - Verb 1 (Werkwoord 1) Gesegde 1 

T - Time (Tyd) Bepaling van Tyd 

O - Object (Voorwerp) 

M - Manner (Wyse) Bepaling van Wyse of Manier of Graad 

P - Place (Plek) Bepaling van Plek 

v2 - Verb 2 (Werkwoord 2) Gesegde 2 

I - Infinitive (infinitief) Bepaling van Rede - om te 

 

DIE GOUE REËL VAN SINSONTLEDING OF S v1TOMPv2I IS: 

 

Die EERSTE werkwoord kom altyd direk na die gedeelte waarmee ek my sin begin het. 

Bv. Gister het ek die koerant gelees. 

HOE IDENTIFISEER ek die dele van Sv1TOMPv2I in ’n sin? 

S - ONDERWERP: 

• Staan gewoonlik eerste in die sin. 

• Die onderwerp is gewoonlik die WIE of WAT. 
 

 

V1 - GESEGDE 1: (WERKWOORD) 

• Die eerste werkwoord in die sin. 

• In die verlede en die toekomende tyd sal ek ook ’n gesegde 2 (tweede werkwoord) 

hê. 

• In die teenwoordige tyd is die gesegde 1 (eerste werkwoord) gewoonlik die 

hoofwerkwoord tensy ek ’n hulpwerkwoord het. 

 

 



T - BEPALING VAN TYD: 

• Gewoonlik enige aanduiding van tyd. 

• Die TYD antwoord die WANNEER vraag. 

 

 

O - VOORWERP: 

• Die voorwerp is dit wat in die sin gedoen word. 

• Wat “WERKWOORD” die ONDERWERP? Die antwoord op die vraag, is die 

voorwerp. 

 

 

M - BEPALING VAN WYSE, MANIER OF GRAAD: 

• Die wyse beantwoord die HOE-vraag. HOE word dit gedoen? 

• Die wyse is altyd ’n beskrywende woord. 

• Die beskrywende woord kan in TRAPPE VAN VERGELYKING geplaas word. 

 

 

P - BEPALING VAN PLEK: 

• Die plek beantwoord die WAAR vraag. 

• Die plek bevat altyd ’n voorsetsel; die voorsetsel gee die aanduiding van die/’n 

plek. 

 

 

V2- GESEGDE 2: (TWEEDE WERKWOORD) 

• Dit is die 2de werkwoord in die sin. 

• Die teenwoordige tyd het nie altyd ’n 2de werkwoord nie. 

• Die 2de werkwoord sal altyd die hoofwerkwoord wees. 

• In die verlede tyd sal die 2de werkwoord baie keer ge- vooraan hê. 

 

 

I - INFINITIEF: BEPALING VAN REDE: 

• Die infinitief beantwoord die HOEKOM vraag. 

• Die infinitief is gewoonlik die maklikste om uit te ken, want alles van OM tot die 

einde van die sin is die infinitief. 



 

 

HOE ONTLEED EK ’n SIN op die Sv1TOMPv2I manier? 

Stap 1: Onderstreep die werkwoord(e) (gesegde(s) in die sin. 

 

 

Stap 2: Dit wat voor die werkwoord staan, is dikwels die Onderwerp. Dit na die 2de 

werkwoord is die Infinitief. 

 

 

Stap 3: Begin nou aan die begin van die sin en kyk watter ander gedeeltes teenwoordig 

is deur die vrae te vra. Nie al die gedeeltes van Sv1TOMPv2I hoef 

teenwoordig te wees nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
WOORDORDE: 

Elke gedeelte van STOMPI beskik oor ’n bepaalde woordsoort of 

woordsoorte. 

So kan die Tyd nie uit ’n werkwoord bestaan nie, maar v1 en v2 

kan weer slegs uit werkwoorde bestaan. 

Die Voorwerp kan ook nie uit ’n bywoord bestaan nie, maar die 

M van Wyse kan weer slegs uit ’n bywoord en of bywoord sin of 

frase bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
WOORDORDE OEFENINGE: 

2.1. Rangskik die woorde in die regte volgorde. Begin met die 

vetgedrukte woorde. 

1. sit / op die banke / bedags / in die klaskamer / Die leerders / by die skool / 
met hulle boeke / om te leer. 

2. loop / Die kinders / met hulle skooltasse / voor skool / op die stoep / na die 

klaskamer. 

3. Die leerling / elke dag / werk / in die kamer/ hard. 

4. Die ouers / sit / gedurende die eksamens / kan / rustig. 

5. drink / Sy ouers / op die voorstoep / nou / tee. 

6. Sy / rustig / loop / om die boek te gaan haal / na haar kamer. 

7. slaap / rustig / Die hond / vanoggend / op die trap. 

8. Die kinders / die nuwe skool / gister / besoek / het. 

9. Hy / volgende jaar / baie graag / Geskiedenis / wil / neem. 

10. besluit / die kinders / elke jaar / kan / om die skool te besoek. [10] 

 

 



2.2. Rangskik die woorde in die regte volgorde. Begin met die 

vetgedrukte woorde. 

1. Die tas / te swaar / is / om rond te dra. 

2. Die sweetdruppeltjies / langs sy kop / die hele tyd / is. 

3. die besigste persoon / Die straatveër / môre / in die dorp / sal / wees. 

4. die straatveër / Baie mense / in die dorp / ken / met gebroke harte. 

5. gereeld / Die onderwyser / vertel / ’n storie / na pouse / op die mat. 

6. in die personeelkamer / Die onderwysers / gereeld / elke oggend / voor skool/ 

hou / ’n vergadering. 

7. Al drie die seuns van my niggie / het / verbeter / hulle swemrekords / ’n rukkie 

gelede / by hulle skoolgala. 

8. by die huis / Hy / die storie / baie dramaties / vertel / om sy ma te vermaak. 

 
9. Die onderwyser / die leerders / in die saal / gepraat / verlede Maandag / het. 

10. Die swemmer / by Newlands / volgende maand / die gala / sal / swem. 

[10] 

2 . 3 .  Skryf die volgende sinne oor en verbeter die WOORDORDE. 

1. Ek wil nie met my fiets na die partytjie Saterdagaand ry nie. 

2. Om skoolklere te koop gaan die seuns stad toe per trein Woensdagmiddag. 

3. Sy gaan Johannesburg toe Saterdag, want haar broer trou in Sandton. 

4. Ons gaan om te leer bestuur na ’n bestuurskool elke middag. 

5. Agter die skool gister het ons om vleis te braai vuur gemaak. 

6. Die gesin Sondae ry oral vrolik rond. 

7. Op die strand mense speel die hele vakansie uitbundig. 

8. Die dosent by die universiteit klas gee daagliks. 

9. Dit is baie moeilik vandag om te ontspan. 

10. Helder vlae oral in die strate het gister gewapper. 

[10] 

 

 



2 . 4  Skryf die volgende sinne oor en verbeter die WOORDORDE. 

1. Ek het die boek gister in die biblioteek gelos. 

2. Ek verkoop by die mark die groente elke oggend. 

3. Die man het in die parkie die boek rustig gistermiddag gelees. 

4. Gister die seun het die boek vergeet in die klaskamer. 

5. Volgende jaar die meisie gaan na Europa met haar vriendin reis. 

[5] 

 

Met ’n mond vol Iemand met 2 ’nKat in die sak koop Wolf in skaapklere 

tande sit linkerhande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEENWOORDIGE TYD 

Die HOOFWERKWOORD 

staan gewoonlik in die V1 

posisie na die onderwerp. 

 

 

Die meisie sing in die koor. 

VERLEDE TYD 

Die woord “het” vervang 
gewoonlik die 
hoofwerkwoord en skuif 
na 

die V2 posisie saam met 

ge-. 

Die meisie het in die koor 
gesing. 

TOEKOMENDE TYD 

Die woord “sal” vervang 
die hoofwerkwoord en 

skuif na die V2 posisie. 

 

 

Die meisie sal in die 
koor sing. 

 

WERKKAART 3: TYE 

Ons tref slegs drie tye in Afrikaans aan. 

TEENWOORDIGE TYD Present tense (vandag - today) 

VERLEDE TYD Past tense (gister – yesterday) 

TOEKOMENDE TYD Future tense (môre - tomorrow) 

 

1. GEWONE WERKWOORD: 

Wanneer ek ’n selfstandige werkwoord gebruik (Hoofwerkwoord) gebeur die volgende in 
die verskillende tye: 

 

• In die VERLEDE TYD plaas ek HET in die plek van die HOOFWERKWOORD en 
die HOOFWERKWOORD beweeg na die V2 posisie en ge – word by die woord 
gevoeg. 

 

• In die TOEKOMENDE TYD plaas ek SAL in die plek van die 
HOOFWERKWOORD en die HOOFWERKWOORD beweeg na die V2 posisie. 

 

 

GEWONE WERKWOORD: 

 

 

 

 

2. AS DIE WERKWOORD MET ‘BE’, ‘GE’, ‘HER’, ‘ER’, ‘ONT’ 
(OND), ‘VER’ OF ‘MIS’ BEGIN: 

• Gebruik ‘HET’ in die VERLEDE TYD, maar nooit ‘ge’ nie. 
 

• Gebruik ‘SAL’ in die TOEKOMENDE TYD en die WERKWOORD gaan na die v2 
posisie. 

 

 

  



3. AS DAAR TWEE WERKWOORDE IS WAT TEGELYKE TYD 
PLAASVIND EN VERBIND WORD MET ‘EN’: 

• As die eerste werkwoord ‘sit’, ‘lê’, ‘loop’ of ‘staan’ is, dan kry slegs die eerste 
werkwoord ‘ge’ in die verlede tyd. 

 

• Let wel: Die ‘ge’ is egter opsioneel en hoef dus nie gebruik te word nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AS JY ENIGE ANDER KOMBINASIE VAN TWEE 
WERKWOORDE, VERBIND MET ‘EN’, KRY: 

 

• Altwee die werkwoorde kry nou ’n ‘ge’ in die verlede tyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEENWOORDIGE TYD 

 
As twee dade 
plaasvind, maar hulle 
volg op mekaar, kry 
elke werkwoord ge-. 

Die kamerbediende was en 
stryk die wasgoed. 

VERLEDE TYD 

 
“Het” neem die tweede 
posisie in en die 
werkwoorde skuif saam na 
die V2 posisie. 

 

Die kamerbediende het die 
wasgoed gewas en gestryk. 

TOEKOMENDE TYD 

 
“Sal” neem die plek 
van “het” en die twee 
dade skuif na die v2 
posisie van die sin. 

Die kamerbediende sal 
die wasgoed was en 
stryk. 

 

TEENWOORDIGE TYD 

 
Werkwoorde wat begin 
met be-, ge-, er-, her-, 
ont-, ver-, en mis- kry 
nooit ’n ge- in die verlede 
tyd nie. 

 

 

Die skool begin in 
Januarie. 

VERLEDE TYD 

 
Voeg “het” by in die 
tweede posisie en skuif 
die werkwoord na die V2 
posisie sonder enige 
verandering. 

 

 

Die skool het in Januarie 
begin. 

TOEKOMENDE TYD 

 
Voeg “sal” by in die 
tweede posisie en 
skuif die werkwoord 
na die V2 posisie 
sonder verandering. 

Die skool sal in Januarie 
begin. 

 

TEENWOORDIGE TYD 

 
As twee dade gelyktydig 
plaasvind en daar is ’n “en” 
tussen hulle. 

 

Die bouer staan en eet. 

VERLEDE TYD 

 
‘Het’ neem die tweede 
posisie in en die “dade” 
skuif na die V2 posisie. 
Voeg ge-by die eerste 
daad. 

 

Die bouer het gestaan en 
eet. 

TOEKOMENDE TYD 

 
‘Sal’ neem die plek van 
‘het’ en die twee dade 
skuif na die V2 posisie 
van die sin. 

 

Die bouer sal staan en 
eet. 

 

 

 



 

5. AS DAAR TWEE WERKWOORDE IN ’N SIN VOORKOM 

SONDER ’N VOEGWOORD (CONJUNCTION) TUSSEN 
HULLE: 

 

• Altwee werkwoorde skuif nou na die V2 posisie van die sin, maar werkwoord 1 
(ww1) kom steeds voor werkwoord 2 (ww2). 

 

• Die gebruik van ‘ge’ is opsioneel, maar mag slegs voor werkwoord 1 gebruik word. 

 

6. AS DAAR ’N WERKWOORD SAAM MET ’N VOORSETSEL 
IN DIE SIN IS: 

 

• Die twee woorde word altyd een woord in die verlede en toekomende tyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEENWOORDIGE TYD 

 

Soms word ’n 
saamgestelde 
werkwoord 
gebruik: 

Dit verwys na ’n 
werkwoord plus 
’n voorsetsel. 

Hy maak die venster toe. 

VERLEDE TYD 

 

Die hoofwerkwoord skuif tot 
agter die voorsetsel en word 
met ge- verbind. 

 

Hy het die venster 
toe-gemaak. 

TOEKOMENDE TYD 

 

Die hoofwerkwoord 
skuif tot agter die 
voorsetsel en word een 
woord. 

Hy sal die venster 
toemaak. 

 

 

 

 

 

TEENWOORDIGE TYD 

 
As twee dade plaasvind 
en daar is nie ‘n 
voegwoord tussen hulle 
nie. 

 

Ek hoor die leeu brul. 

VERLEDE TYD 

 
“Het” neem die tweede 
posisie in en die “dade” 
skuif na die V2 posisie. 
Voeg ge-by die eerste 
daad. 

Ek het die leeu gehoor brul. 

TOEKOMENDE TYD 

 
“Sal” neem die plek 
van “het” en die twee 
dade skuif na die V2 
posisie van die sin. 

 

Ek sal die leeu hoor 
brul.  



TEENWOORDIGE TYD 

 
‘Het’ kan ook as 
selfstandige werkwoord 
optree. 

 

Ek het ’n nuwe motor. 

VERLEDE TYD 

 

Voeg slegs die woord 
“gehad” in die V2 
posisie van die sin by. 

 

Ek het ’n nuwe motor gehad. 

TOEKOMENDE TYD 

 
Verander ‘het’ na 
‘sal’ en voeg “hê” 
by in die V2 
posisie. 

 

Ek sal ’n nuwe motor 
hê. 

 

VERLEDE TYD: Die dele van die werkwoord word weer een, maar ge- word 
tussen die twee dele geplaas: 

 

aan + wys: Die dame het die sitplekke vir ons aangewys. 

nat + gooi: Die seuns het die meisies met water natgegooi. 

 

VERLEDE TYD: Die dele van die werkwoord word weer een, maar ge- 
word tussen die twee dele geplaas: 

 

aan + wys: Die dame het die sitplekke vir ons aangewys. 

nat + gooi: Die seuns het die meisies met water 

natgegooi. 

 

 TYE: 

 
OOK DEELTJIE (WERK)WOORDE GENOEM. HIERDIE WERKWOORDE BESTAAN 

UIT TWEE DELE bv. op + styg reg+ pak weg+ raak 

 

TEENWOORDIGE TYD: Die dele van die werkwoord word van mekaar geskei en die 

tweede deel kom eerste: 

 

Voor + Skryf : Die department skryf die boek voor. op+ 

styg: Die vlieguig styg van die lughawe op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOG VOORBEELDE: 
oplos liefhê oortrek inkleur voordra 

voetslaan voorstel terugkeer stilhou mooipraat 

aankondig opstaan oorwin vashou 

 

 

 

 



7. DIE WERKWOORD HET KAN OOK OP SY EIE GEBRUIK 

WORD: 

• Die woord HET sal op sy plek bly, maar die woord GEHAD sal in die V2 posisie in die 

VERLEDE TYD bygevoeg word. 

 

• Die woord HET sal na die V2 posisie verskuif en na HÊ verander. 

 

8. HULPWERKWOORDE: 

• KOM SAAM MET HOOFWERKWOORDE VOOR. HULLE NEEM 

GEWOONLIK DIE TWEEDE POSISIE IN DIE SIN (V1 POSISIE) IN EN DIE 

HOOFWERKWOORD DIE V2 POSISIE. 

 

• Net die HULPWERKWOORD het nodig om in die VERLEDE TYD te verander. 

 

• Hulpwerkwoorde sluit die volgende in: sal; kan; wil; moet; mag 

 

• Die hulpwerkwoorde GAAN, LAAT en KOM het nie ’n VERLEDE TYD VORM nie. Hulle 
word saam met HET gebruik. 

9. KOPPELWERKWOORDE: 

• DIE MEES BEKENDE KOPPELWERKWOORD WAT GEBRUIK WORD IS, 

IS. 

• Daar is ook ander koppelwerkwoorde soos: skyn; heet; blyk 

• Onthou as daar ’n ‘dis’ in die sin is moet dit verander na ‘dit is’. 

• bv.dis koud → dit is koud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ONSKEIBARE WERKWOORDE: 

 

 

 Hierdie werkwoorde word nooit geskei nie. 

 Daar is geen –ge in die verlede tyd nie. 

 Die klem val gewoonlik op die tweede gedeelte van die werkwoord  Die 

woorde begin baie keer met: mis; onder; oor; ver; vol; weer. 



VOORBEELDE: 
 

aanvaar agtervolg begin bemaak betaal 

geniet herken hersien herwin misbruik 

misluk mishandel misvorm omhels 

onderbreek onderneem onderrig ondersoek 

ondersteun onthou ontken ontmoet omhels 

oordink ooreet oorhandig oorwin oortuig 

oorweeg verander verdra vergeet verloor 

verkoop verstaan volhard voltooi voldoen 

volmaak voorsien weergalm weerhou weerlê 

weerstaan 

 

 Ander onskeibare werkwoorde, waar die klem op die tweede gedeelte val, kry –ge in die verlede 

tyd. Hieronder volg ’n paar voorbeelde:

blinddoek dagvaar glimlag handhaaf 

hardloop knipoog liefkoos openbaar 

raadpleeg rangskik regverdig waarborg waarsku 

(geblinddoek; gedagvaar; geglimlag…………………) 

 

ONTHOU: 
DIE VOEGWOORDE ( CONJUNCTIONS ) ‘DAN’, ‘WANNEER’, ‘AS’ EN 

‘NOU’ VERANDER NA ‘TOE’ IN DIE VERLEDE TYD. 

 

 

 

 

 

 



Werkwoorde 
 

TYE: 

 

 

 

 
Die werkwoord dui die handeling aan of 

veroorsaak beweging. 

Hoofwerkwoorde 
Hierdie woorde kan op hulle eie as gesegde staan. 

sit, loop, staan, lag, speel 

bv. Die olifant speel die tromme. 

 

Hulpwerkwoorde 
Hierdie woorde dui gewoonlik tyd aan en kan 

nooit alleen in ’n sin staan nie. 

sal, wil, kan, moet, het 

bv. Die meisie sal môre saam met die dolfyne swem. 

Koppelwerkwoorde 
Hierdie werkwoorde koppel die onderwerp aan die byvoeglike naamwoord 

of bepaling.lyk, blyk, skyn, is, word 

Nemo is ’n vis. 

 

 



 

TYE: OPSOMMING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VERLEDE TYD TEENWOORDIGE 
TYD 

TOEKOMENDE TYD 

 het  sal 

Eenvoudi
ge 
werkwoor
d 

‘het’ + ‘ge’ 
Ek het ‘n boek 

gelees. 

 

 

 

 

Ek lees ‘n boek. 

‘sal’ 
Ek sal ‘n boek lees. 

Werkwoorde 
met : begin 
gesels 
herken 
ervaar 
ontmoet 
onderso
ek 
verstaan 
misbruik 

Ek het my werk 
verstaan. 

‘het’ maar 

GEEN ‘ge’ 

Ek verstaan 
my werk. 

Ek sal my werk 
verstaan. 

Werkwoord: 
‘is’ ‘was’ ‘sal’ 
(verander dis 
= dit is) 

Die eksamen 
was maklik. 

Die 
eksamen is 
maklik. 

Die eksamen sal 
maklik wees. 

Werkwoord : het Ek het ‘n mooi 
huis gehad. 

Ek het ‘n mooi 
huis. (jy besit 
iets) 
 
 

Ek sal ‘n mooi huis hê. 

Werkwoord + 
voorsetsel: 

Ek het die 
boek 
opgetel. 

Ek tel die boek op. Ek sal die boek optel. 

Hulpww + werkwoord: Ek moes my werk 
doen. 
Hulpww verander 
net in VERLEDE 
TYD: 

Ek sou my werk 
doen Ek wou my 
werk doen Ek kon 
my werk doen 

Ek moet my werk 
doen. 
Ek sal my werk 
doen Ek wil my 
werk doen Ek 
kan my werk 
doen 

Ek sal my werk doen. 
Ek sal my werk moet 
doen 

Ek sal my werk wil 
doen 

Ek sal my werk kan 
doen Hulpww: ‘gaan’ 

‘laat’ ‘kom’ - voor 
ww (V2) 

Ek het in die 
dam gaan 
swem. 

Ek gaan in die 
dam swem. 

Ek sal in die dam gaan 
swem. 

2 ww in selfde 
sin sonder 
voegwoord 
tussen-in: 

Ek het die leeu 
hoor brul. 

Ek hoor die 
leeu brul. 

Ek sal die leeu hoor 
brul. 

2 handelinge 
gebeur gelyk: 
verbind deur “en” 
v1 (sit, lê, loop, 
staan) kry “ge-“ in 
VERLEDE TYD 

Die man het op die 
stoep (ge)sit en 
lees. 

Die man sit en 
lees op die 
stoep. 

Die man sal op die 
stoep sit en lees. 

Handelinge gebeur 
nie tergelyke tyd 
nie:werkwoorde 
verbind deur “EN” 
beide werkwoorde 
kry “GE-“ in 
VERLEDE TYD 

Ek het in my 
slaapkamer 
(ge)slaap en 
(ge)werk. 

Ek slaap en 
werk in my 
slaapkamer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VERLEDE TYD TEENWOORDI
GE TYD 

TOEKOMEND
E TYD 

Voegwoord in sin: 
hanteer as twee 
sinne. Pas 
toepaslike reël toe. 

Die bokkie het 
weggehardloo
p, want 

die leeu het 
hom gejaag. 

Die bokkie 
hardloop weg, want 
die leeu jaag hom. 

Die bokkie 
sal 
weghardloop
, want 
die leeu sal hom jaag. 

Skeibare werkwoorde: 

 

Kan skei in 2 dele 
in 
TEENWOORDIG
E TYD 

Klem op 1ste 
lettergreep 

Ek het die lig 
aangeskakel. 

Ek skakel die lig 
aan. 
Aantrek, afhaal, 
deelneem, 
gelukwens, 
goedkeur, 
grootword, liefhê, 
natgooi, 
saamgaan 
stilstaan, uitnooi, 
uittrek, weggooi 

Ek sal die lig 
aanskakel. 

Onskeibare 
werkwoorde 
Klem op 2de 
lettergreep 
Geen “GE-“ 
in VERLEDE 
TYD 

Hy het die 
hond 
mishandel. 

Hy mishandel die 
hond. 
Aanvaar, 
agtervolg, begin, 
bestaan, erken, 
geniet, herken, 
hersien, mislei, 
mishandel, 
misluk, omhels, 
ondersoek, 
onthou, ontmoet, 
oorhandig, 
oortuig, oorwin, 
vergeet, verstaan, 

voltooi 

Hy sal die 
hond 
mishandel. 

Voegwoorde ‘dan’ 
‘as’ ‘wanneer’ ‘nou’ : 

 

verander na ‘toe’ 

Ek het geskrik toe 
ek ‘n slang gesien 
het. 

Ek skrik as ek 
‘n slang sien. 

GEEN 
TOEKOMENDE 
VORM NIE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefeninge 

TYE OEFENINGE: 
 

3.1 Skryf hierdie sinne oor asof dit reeds gebeur het (dit wil sê, in 
die verlede tyd.) 

 

1. Hulle eet vanaand by ons. 

2. Sy het twee broers. 

3. Ons is moeg. 

4. Hulle staan en praat op die hoek. 

5. Sy rangskik die blomme in ’n vaas. 

6. Ek wil dit doen. 

7. Die polisie agtervolg die misdadiger. 

8. Ek verwag om goed te doen. 

9. Ons hoor die klok lui. 

10. Hy organiseer sy werk. 

11. Jy moet dit nie doen nie. 

12. Wanneer jy dit doen, moet jy versigtig wees. 

13. Ek het jou lief. 

14. Die son kom vroeg op. 

15. Hy gaan die rose snoei. 

[15] 

3.2 Herskryf die volgende sinne deur met die gedeelte 
tussen hakies te begin. 

 

1. Dit is lekker! (Dit sal ... ) 

2. Hulle begin die storie vertel. (Hulle het ... ) 

3. Dit is reeds gedoen. (Dit sal ... ) 

4. Hy wens ons geluk met ons sukses. (Hy sal ... ) 

5. Hulle sal die teater besoek en inkopies doen. (Hulle het ... ) 

6. Hulle het mekaar lief. (Hulle sal ... ) 

7. Ek laat my hare sny. (Ek het ... ) 

8. Sy probeer altyd hard. (Sy het ... ) 

9. Ons het opgestaan en toe gegroet. (Ons staan ... ) 

10. Die son gaan vroeg onder. (Die son sal ... ) 



11. Sy sal kan speel. (Sy sou ... ) 

12. Ek sal dit wil doen. (Ek wil ... ) 

13. Wendel swem in die gala. (Gister ... ) 

14. Donovan toer saam met die rugbyspan. (In April gaan ... ) 

15. Robyn raadpleeg Hip Hop om vir haar ‘n matriekafskeidsrok te maak. (Môre…) 

[ 


