uitgangen van het voltooid deelwoord
Elle a parlé
Nous avons cherché
Vous avez perdu
Ils n'ont pas vu
Basisregel:
GEEN uitgangen achter het voltooid deelwoord bij de passé composé als het
hulpwerkwoord avoir is.
( Maar er is een uitzondering: voor de gevorderde leerlingen zie verder op deze pagina )

Elle est arrivée
Marie et Jacqueline sont parties
Nous sommes entrés
Ils ne sont pas venus
WEL uitgangen achter het voltooid deelwoord bij de passé composé als het
hulpwerkwoord être is.
( vr.ev. -e ------ mann.mv. -s ------ vr.mv. -es )

ALLEEN VOOR DE GEVORDERDE LEERLINGEN:
de 'avoir-regel' !!
Il a vu la maison ?
Oui, il l'a vue

Heeft hij het huis gezien ?
Ja, hij heeft het gezien

Waarom in de tweede zin een -e achter vu ??
Kun je zelf een reden bedenken ?
Nee ?
Kijk dan hier:
In de tweede zin staat het lijdend voorwerp staat vóór het hulpwerkwoord
avoir Het voltooid deelwoord richt zich dan naar dat lijdend voorwerp !
Nog een paar voorbeelden:
Elle a vendu les tickets ? Heeft zij de kaartjes verkocht ?
Oui, elle les a vendus ? Ja, ze heeft ze verkocht ( tickets = mann.mv., dus -s )
Tu as vu les émissions ? Heb je de uitzendingen gezien ?
Non, je ne les ai pas vues Nee, ik heb ze niet gezien ( émissions = vr.mv. dus -es )
Nog een laatste, wat ingewikkelder, constructie. Voor de doorzetters !
Les livres qu'il a achetés sont chers
La fille qu'il a rencontrée a 20 ans
L'annonce que j'ai lue est...

De boeken die hij heeft gekocht zijn duur.
Het meisje dat hij heeft ontmoet is 20 jaar.
De advertentie die ik heb gelezen

Ook in deze zinnen staat het lijdend voorwerp voor avoir, alleen iets verder naar voren:
Wat heeft hij gekocht ? Die boeken

Wie heeft hij ontmoet ? Dat meisje
Wat heb ik gelezen ? Die advertentie
Let dus goed op wanneer je een ( betrekkelijke ) bijzin maakt die met que/qu' begint !!!!
Het kan nog gekker:
Ils se sont donné des cadeaux
hulpwerkwoord être, onderwerp mannelijk meervoud, en toch geen uitgang ????????
verklaring: se = meerwerkend voorwerp en niet lijdend voorwerp
vergelijk:
Nous nous sommes rencontrés la semaine passée
We hebben elkaar vorige week ontmoet
rencontrés MET uitgang: nous = lijdend voorwerp
Nous nous sommes raconté des histoires
We hebben elkaar verhaaltjes verteld
raconté ZONDER uitgang: nous = meewerkend voorwerp

