regelmatige werkwoorden op -ir
Naast regelmatige werkwoorden op -er en -re zijn er ook regelmatige
werkwoorden op -ir
voorbeeld:
finir ( eindigen ) Deze vorm noemen we het 'hele werkwoord' of infintief
Dit is de vorm die je in een woordenboek vindt
Eerst nemen we de STAM van dat werkwoord.
We krijgen de stam door -ir van de infinitief af te halen
finir >>> fin
achter die STAM zetten we UITGANGEN
ik eindig
jij eindigt
hij eindigt
zij eindigt
men eindigt, we eindigen
wij eindigen
jullie eindigen, u eindigt
zij eindigen ( mannelijk )
zij eindigen ( vrouwelijk )

je finis ( stam + is )
tu finis ( stam + is )
il finit ( stam + it )
elle finit ( stam + it )
on finit ( stam + it )
nous finissons ( stam + issons )
vous finissez ( stam + issez )
ils finissent ( stam + issent )
elles finissent ( stam + issent )

De uitgangen zijn dus:
-is
-is
-it
-issons
-issez
-issent
enkele -ir werkwoorden die je veel tegen zult komen:
finir
choisir
saisir
réussir
punir
obéir
avertir

eindigen
kiezen
pakken
slagen
straffen
gehoorzamen
waarschuwen

LET OP:
Schrik niet van lange vormen met veel s'en:
wij kiezen
nous choisissons
zij slagen
ils réussissent
u pakt
vous saisissez
Gewoon de REGEL volgen !!
het voltooid deelwoord van de -ir werkwoorden: stam + i

j'ai fini
j'ai réussi ( De Fransen zeggen 'ik heb geslaagd' ipv 'ik ben geslaagd' )
j'ai averti enz
LET OP bij de imparfait:
Ook hier volgen we gewoon de regel:
Neem eerst de NOUS-VORM van de présent
finissons
réussissons
avertissons
choisissons enz
ONS eraf, uitgangen van de imparfait ervoor in de plaats
je finissais, tu finissais enz
je choisissais, tu choisissais enz
Lange vormen, maar wanneer je de REGEL volgt komt alles goed !

