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Les 31 de persoonsvorm vinden in de gewone (vraag)zin  
  de nu-tijd = de tegenwoordige tijd, t.t., 
  de toen-tijd = de verleden tijd, v.t.,  
  Tip: de persoonsvorm aanduiden met  pv. 
  Tip: geen speciale code voor zinsdelen en    
         woordsoorten 
  de persoonsvorm vinden in de vraagwoordzin 
 
De persoonsvorm is een zinsdeel.  
Je weet dat een zinsdeel kan bestaan uit 1 of meer woorden. 
De persoonsvorm bestaat altijd uit 1 woord, één soort woord, 
één woordsoort, namelijk een werkwoord.  
De afkorting van persoonsvorm is: pv. 
 
Het is nodig om over de persoonsvorm te praten, want de 
schrijfwijze daarvan verandert en dat moet jij dus leren doen.  
 
Ik vind de persoonsvorm (pv.) door een gewone zin mondeling 
vragend te maken.  
 
Je krijgt dan een gewone vraagzin. 
 
De persoonsvorm is het eerste woord van de gewone vraagzin.  
En daarmee ook de persoonsvorm van de gewone zin die ik 
vragend maakte. 
 
Wat allemaal kan je doven?  Een kaars, een vuur, een brand.... . 
 
1. Ik doof ........ .  want    ---> Doof ik ........ ? 
           pv.                   pv. 
2. Piet dooft ........ .  want    ---> Dooft Piet ........ ? 
       pv.                  pv. 
3. Wij doven ......... . want    ---> Doven wij ........ ? 
       pv.          pv. 
 
Zie je dat de persoonsvorm verandert? Hoe zou dat komen? 
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Welk woord in die zinnen zorgde voor die pv.-verandering?  
We praten daarover verder in Les 35.  
Maar eerst even het volgende. 
 
De persoonsvorm verklapt bovendien 'de tijd van de zin'. 
De tijd van de persoonsvorm is de tijd van de zin.  
 
Er is de nu-tijd:      de tegenwoordige tijd (t.t.)        t.t. = een afkorting 

Er is de toen-tijd:  de verleden tijd (v.t.)    v.t. = een afkorting 
  
doof    is de persoonsvorm van zin 1.  
dooft  is de persoonsvorm van zin 2. 
doven  is de persoonsvorm van zin 3. 
 
doof/dooft/doven gebeurt nu, dus in de nu-tijd,  
                in de tegenwoordige tijd. 
We zeggen:   
De persoonsvorm staat in de tegenwoordige tijd,  of 
de zin staat in de tegenwoordige tijd. 
 
Hoe waren de zinnen 1 t/m 3 geweest als die in de verleden tijd, 
de toen-tijd  zouden staan? 
De toen-tijd, de verleden tijd van die persoonsvorm zou  
'doofde' zijn in zin 1 en 2:  -de op het eind. 
Maar in zin 3 met net iets andere schrijfwijze:  -den op het eind. 
 
1.  Ik doofde het vuur.     Doofde ik  het vuur ? 
             pv.                                     pv. 
2.  Piet doofde het vuur.  Doofde Piet het vuur ? 
        pv.        pv. 
3   Wij doofden het vuur.  Doofden wij het vuur ? 
        pv.                pv. 
 
We zeggen:   
De persoonsvorm staat in de verleden tijd, of 
de zin staat in de verleden tijd. 
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Hoeveel verschillende persoonsvormen zag je in de zes 
voorbeeldzinnen? 
Juist! 
3 persoonsvormen in de tegenwoordige tijd  (doof, dooft, doven)  
en  
2 persoonsvormen in de verleden tijd (doofde, doofden). 
 
We gaan het voorlopig alleen hebben over hoe je de 
persoonsvorm in de tegenwoordige tijd schrijft. 
 
Ga nu eens kijken naar gewone zinnen of gewone vraagzinnen  
die in je verslagmap staan. Zoek een beetje korte zinnen uit. 
Laat je die voorlezen of lees ze hardop zelf.  
 
Maak van zo'n gewone zin mondeling een gewone vraagzin.  
Wat is de persoonsvorm?  
In welke tijd staat de persoonsvorm en daarmee de zin? 
 
Moet je een gewone vraagzin ook vragend maken? 
Nee, natuurlijk niet, want die zin is al vragend.  
De pv. daarin vinden is dus heel gemakkelijk. 
 
Tip: 
Zet voortaan de afkorting 'pv.' onder de persoonsvorm van  
gewone zinnen of gewone vraagzinnen die in je verslagkaft 
komen. Zet bovendien de pv. tussen verticale streepjes, rechte 
of schuine streepjes, wat je wil(t).  
 
Dus bijvoorbeeld zo:   Hij |fopt| jouw opa. 
        pv. 
       |Fopt| hij jouw opa? 
         pv. 
 
Zeg in welke tijd de pv. staat:  pv. t.t.  of  pv. v.t. 
Maak hiervan een gewoonte bij jouw nieuwe zinnen. 
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Tip: 
Gebruik geen kleurtjes of motiefjes om zinsdelen en 
woordsoorten aan te geven. Want je moet je dan weer wat 
extra's aanleren. Van school tot school kan die kleurtjescode of 
tekentjescode ook nog verschillen.  
Alleen de afkorting is het simpelst én het duidelijkst. 
 
Maar hoe vind je de persoonsvorm in vraagwoordzinnen, zinnen 
die al vragend zijn?  
Anders gezegd, wat als je zin met een vraagwoord begint, dus 
met Wie..?  Welk(e)..? Wat...?  Wanneer...? Waar...?  (dus ook: 
waaraan, waarachter, waaraf, waarbij, waarbinnen, 
waarbuiten, waarboven, waardoor, waardoorheen, waarheen, 
waarin, waarlangs, waarmee, waarna, waarnaar, waarnaast, 
waarom, waaromheen, waaronder, waarop, waarover, 
waartegen, waartegenover, waaruit, waarvan, waarvandaan, 
waarvoor), of met Hoe..? (dus ook: hoeveel, hoezo). 
 
Ik zoek de persoonsvorm in een vraagwoordzin. 
Ik maak van de vraagwoordzin mondeling een gewone zin.  
Van het W-woord maak ik een D-woord,  
van 'Hoe' maak ik 'Zo': 
 
Wie/Welk(e) --->  Die 
Wat           --->  Dat 
Waar/Waar... --->  Daar/Daar... 
Waarom  --->  Daarom 
Wanneer  --->  Dan 
Hoe   --->  Zo 
 
De gewone zin maak je vervolgens mondeling vragend. 
Hoe fopt hij jouw opa?  ---> Zo fopt hij jouw opa. 
           Fopt   hij zo jouw opa? 
            pv. t.t.    
Hoe | fopt | hij jouw opa? 
        pv. t.t.    


