
Zie zo Spelling

1

Je maakt de opdrachten 
in je werkboek.

Kom je tekens tegen?
Doe dan dit.

 lees je uitlegkaart
 werk samen

 extra opdracht



2

1 Zie zo Spelling
blok 5 

Schrijf woorden bij de afbeeldingen. Vul de zinnen aan.
Kies uit : advertentie - operatie - station - attractie - nationale - politie.

1

Lees de woorden en kijk naar de schrijfwijze. Schrijf de woorden in de juiste kolom: 
emotioneel - explosie - advertentie - reparatie - defensie - missie - functie - pensioen - station - 
fictie - functioneel - nationaal. 

woorden op tie woorden met ti andere woorden

   

   

   

   

3

Lees verder op kaart W10.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

Onze         voetbalploeg heeft de wereldbeker gewonnen.

Liam heeft zijn sleutelbeen gebroken en moet een         ondergaan.

Mama leest een         in de krant: gratis poesjes!

   

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met t die klinkt als /s/ juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Weetwoorden: je hoort /s/ maar schrijft t.
2

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

attract� station polit� 
nationa� 

ad� r� nt� 
oפ rat� 

ad� r� nt� 

 parat� 
funct� 
fict� 

emotio�  l
station

functio�  l
nationaal

� � ns� 
explos� 
miss� 

nsiœ n פ



3

verhalen

Vul een woord van de week in. 

Lees jij het liefst         of verkies jij weetboeken?

Ben werd wat         tijdens zijn bezoek in het ziekenhuis.

Deze trein stopt in elk        .

Onze         ploeg mag naar het WK.

Ik lust een grote         frietjes.

4

Vul het juiste stukje in: ti, tie, ci, xi, si of sie. 5

Kruiswoordraadsel: welk woord lees je in de gekleurde vakjes?             

1. Auto die je vervoert tegen betaling.
2. Na voldoende jaren gewerkt te hebben, mag je met …
3. In juli en augustus heb je …
4. Tijdens de filmopname roept de regisseur: ‘…!’
5. De chirurg voert de … uit.
6. Die ploeg speelt op landelijk of … niveau.

6

Kies nu drie woorden en maak met elk woord een zin.

 

 

 

sta  on func  opera  emo  oneel so  aal poli  por  attrac  

pen  oeninterna  onaal ac  ma  maal defen  rela  repara  

1

2

3

4

5

6

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Welke woorden passen in het rijtje? Vul elk rijtje aan met minstens twee woorden.

attractie, operatie,  .

nationaal, emotioneel,  .

versie, missie,  .  

7

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

fict� 

station
nationa� 

port� 

emotio�  l

t� ti t� t� ti ci t� t� 
ti t� xi si s� t� t� 

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

Mĳ n zus mœ st � n zwa�  oפ rat�  on� rgaan.
�  polit�  had �  han� n vol bĳ   הt o¡ r¢  s� £ n van �  d¥ f.
Scה p voor mĳ  maar � n gro  ̄ port�  van d�  ° k² �  pudding op.

t a x ip e n s i o e nv a k a n t i e
o p e r a t i en a t i o n a a l

a c t i e

vakant� , 
 lat� 

totaal

station, functio�  l
explos� , � � ns� 



4

Zie zo Spelling
blok 5 

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met c die als /s/ klinkt juist schrijven.

2

Vul elke zin aan met een woord. Kies uit: feliciteren - circuit - race - provincie - oceaan  - cijfer. 
Geef een kleur aan c die als /s/ klinkt. 

 1 

Welke woorden met c als /s/ herken je in deze woorden? 
Schrijf op.

provinciehoofdstad  racewagen  

oceaanbodem  medicijnman  

wedstrijdcircuit  cijfermateriaal  

toprecept  procentberekening  

3

In Lommel, in de         Limburg werd een speciale wedstrijd gehouden: 

een         voor zeepkisten. Een zeepkist is een zelfgemaakte kar met een stuur.

Frances schilderde op haar zeepkist het         drie. 

Ze reed tot aan de startlijn van het        .

Elke deelnemer reed om de beurt een rondje.

Frances deed er precies veertig seconden over: de snelste tijd!

Iedereen kwam haar         met de overwinning.

Dolgelukkig was ze met haar prijs! 

Een reis naar een kuststadje aan de Atlantische        .

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Weetwoorden: je hoort /s/ maar schrijft c.
2

Lees verder op kaart W11.
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

provinc� 
ra¼ 

cĳ � r
circuit

O¾ aan

¿ lici� £ n

provinc� 
oÀ aan
circuit

 ¾ pt

ra¼ 
Á dicĳ n

cĳ � r
proÀ nt



5

verhalen

Kijk goed naar de woorden.
Vul op de vlekken de juiste letter in: c of s. Schrijf dan de woorden in de juiste rij.

reken om electie ircuit re ept olo

con ert ein orry pro ent ra e

woorden met c:  

woorden met s:  

4

Vul in: s of c. Schrijf daarna de woorden helemaal op.

Wil je even een papieren  ervetje nemen?  

Er draait een spannende film in de  inema.  

Bert draagt een zwarte  eintuur.  

Een tiende deel van een liter is een de iliter.  

Ik ben een kei in  ijferen: vermenigvuldigen kan ik het best.  

5

Bekijk de woorden op het bord gedurende één minuut.
Noteer nu zoveel mogelijk woorden die je net gezien hebt.

 

 

Controleer de woorden die je geschreven hebt en vul de ontbrekende woorden aan.

7

Vul woorden met c in. 
Neem er eventueel je uitlegkaart W11 bij.

Daar krijg je 20         korting.

Heb jij een         voor appelcake?

Haaien leven in de        .

De arts geeft me een        .

6

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Â r� tÃ 
ciÄ ma

Æ intuur
� cili� r
cĳ � £ n

s
c

c

c
c

circuit 
 ¾ pt con¾ rt proÀ nt ra¼ 

 ² nsom Â È ct�  solo Â in sorry

s s scc
cc cs s

proÀ nt

 ¾ pt

oÀ aan
Á dicĳ n

�  oÀ aan �  provinc�  �  ra¼  ה t circuit ה t Á dicĳ n 

 t ה ¾ pt ה t cĳ  �r  ¿lici� £ n �  Æ intuur ה t proÀ nt

voorbeeldoplossing
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Zie zo Spelling
blok 5 

Wat ga je doen?
Je past de gekende regels toe om verkleinwoorden juist te schrijven.

3

Maak verkleinwoorden van de gekleurde woorden. Vul in. 1 
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op het stappenplan klankgroepen en R4.

Om verkleinwoorden juist te schrijven pas je verschillende regels toe.
Pas wel op voor verkleinwoorden als: autootje, parapluutje, slaatje, 
skietje, zebraatje, dineetje, cafeetje…

2

!

Schrijf van deze woorden het verkleinwoord of het grondwoord op. 
Let op voor de schrijfwijze.

brand  avond  

 wondje ketting  

blad  paraplu  

 scheepje studio  

rijmwoord   woninkje

jongen  zeehond  

diner   cafeetje

3

De liefdesbrief

brief Er is een         gevonden.

afspraak In de brief probeert de schrijver een         te maken.

park De afspraak vindt plaats in een        .

pad Op het einde van het         staat een rood bankje.

boom Naast de bank in het park staat een laag        .

paraplu Zou jij een         meenemen?

br¥ fÃ 
afspraakÃ 

parkÃ 
paadÃ 

parapluutÃ 
boompÃ 

brandÃ avondÃ 

blaadÃ parapluutÃ 
wond(e)

schip
rĳ mwoordÃ woning

caÐ 

studiootÃ 

jonÒ tÃ Ó  hondÃ 
diÄ rtÃ 

Ô ttinkÃ 



7

verhalen

Geef de woorden met een verkleinwoord op -aatje, -ootje of -uutje één kleur. 
Geef de woorden met een verkleinwoord op -pje een andere kleur.

probleem duim studio marktkraam kassa rookpluim scherm

piano appelboom geheim camera boom zandvorm sla

aftelrijm pizza bezem radio stroom solo riem

paraplu dakraam braam auto helm lichaam zebra

5

Bedenk voor elk woord een rijmend verkleinwoord.

blaadje  

pluimpje  

sneetje  

boompje  

zebraatje  

menuutje  

4

Maak met één rijmpaar een leuk rijmpje.

 

 

Lees de zinnen. Welk woord past in de zin?
Kies uit: kast - trui - film - koala - tafel - hand - lade. 
Schrijf het verkleinwoord.

De sleutel lag in het           van het          . 

We laten u eerst een           zien. 

Ik zag een pasgeboren           in de zoo.

Zet je je glas op dat          ? 

Wil jij mij een           helpen? 

Past dit roze           bij die broek? 

6
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Maak een woordenreeks van tien woorden. 
Wissel je woordenreeks met die van je klasgenoot en maak van de woorden verkleinwoorden.
Verbeter samen.

7

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

plaatÃ stroompÃ 
duimpÃ graatÃ 
sÕ  tÃ parapluutÃ 

voorbeeldoplossing

studiostudio kassakassa

pianopiano cameracamera slasla

pizzapizza radioradio solosolo

parapluparaplu autoauto zebrazebra

probleem duim marktkraam rookpluim scherm

appelboom geheim boom zandvorm

aftelrijm bezem stroom

dakraam braam helm lichaam

riem

laatÃ 

koalaatÃ 
ta� ltÃ 

handÃ 
truitÃ 

filmpÃ 
kastÃ 
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Zie zo Spelling
blok 5 

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met een c die als /k/ klinkt juist schrijven.

4

Vul de zinnen aan met het juiste woord.
Kies uit: truc - plastic - speculaas - cake - camping - cadeau - recept.

 1 
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Weetwoorden: je hoort /k/ maar schrijft c.
2

Lees verder op kaart W12.
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Welke woorden met c als /k/ herken je in deze woorden? 
Schrijf op.

3
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

cakebeslag  speculaaspop  goocheltruc  

dorpscafeetje  carnavalslied  succesvol  

cadeaupapier  insectenbeet  microfoonset  

‘Wat zit er in die grote         kom?’ vraagt Linde.

‘Daar zit deeg in. Ik ga een         bakken.’

‘Wat knap! Ik wil straks een plakje! Kun je nog meer bakken?’

‘Ja hoor! Ik kan ook         bakken.’

‘Dat lijkt me moeilijk! Is daar een speciale         voor?’

‘Nee hoor. Weet je wat je vooral nodig hebt? Geduld!

En weet je wat? De cake neem ik morgen mee naar de        . 

Maar dit boekje met het         krijg je van me        !’

In welke woord klinkt de c niet als k?        

plastic
caÙ 

sפ culaas
truc

camping
ca� au
 ¾ pt


 ¾ pt

caÙ 
caÐ Ü

ca� au

sפ culaas
carnaval

inÞ ct

truc
suc¾ s

microfoon
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verhalen

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Vul een passend woord in.
Twijfel je? Kijk op kaart W12.

Met een         zie je dat deel van het         veel groter.

Het optreden was een groot        .

Dat doosje is van         gemaakt.

Met         verkleden we ons.

Nu het laatste deel klaar is, is de hele serie eindelijk        .

De goochelaar deed een speciale        .

Hij moest zich         van de scheidsrechter voor de harde trap.

De         hielp de zwangere vrouw instappen in de trein.

4

Kijk goed naar de woorden.
Vul op de vlekken de juiste letter in: c of k.

heli opter ano ompleet re lame

bal on rab onditie reatief

5

In deze slang staan woorden met c die klinkt als /k/ of als /s/.
Zet strepen tussen de woorden. 

6

Maak de woorden af met c of k. Schrijf ze daarna helemaal op.

De zanger tikt even op de mi rofoon voor hij begint.  

Ik spaar voor de  omplete serie stickers.  

Julia tekent eerst een cir el op het papier.  

Ze had su es, want ze won de eerste prijs.  

Ken je misschien nog meer van zulke tru s?  

De  onducteur droeg een blauw  ostuum.  

7
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

c l o w n r e c e p t c e n t r a a l r e c o r d m i c r o s c o o p c o m p l e e t s u c c e s

microscoop inÞ ct
suc¾ s

plastic
carnaval

excuÞ £ n
conduc� ur

compà  t
truc

microfoon
compÈ á 
cir² l
suc¾ s
trucs

kostuum

c
c

k
cc

c
kc

k k c c
cckk



vers                                        koffi e: 

€ 0,80

                                           kaas

€ 1,00 per 100 gram

                                       koek, 

€ 0,90
Heerlijk! 

Vers                                           vis!
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Zie zo Spelling
blok 5 

Wat ga je doen?
Je leert een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een voltooid deelwoord juist schrijven.

5

Maak bij elk product het prijskaartje af.
Kies uit: gebakken - gevulde - gezette - geraspte. 

1

Maak bijvoeglijke naamwoorden van de voltooid deelwoorden. 

schillen - ik schilde - geschild de         peer

pellen - ik pelde - gepeld de         garnalen

bereiken - ik bereikte - bereikt het         doel

bakken - ik bakte - gebakken het         brood

schrijven - ik schreef - geschreven de         brief

4

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Om bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van een voltooid deelwoord 
juist te schrijven pas je verschillende regels toe.

2

Neem er eventueel het stappenplan klankgroepen, R4 of WW3 bij.

!

Kleur de bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van een voltooid deelwoord.

het ijzeren hek de gezaagde planken de gepoetste schoen

de gekookte rijst de elektrische kachel het vernielde bushokje

de gebakken vis de gewonnen wedstrijd de zilveren medaille

de moeilijke som de geredde bemanning de vergrote foto

het geslepen mes de gebreide trui het prachtige huis

3
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

ã ä tá ã raspá ã vulæ 
ã bak² n

de gezaagde plankende gezaagde planken de gepoetste schoende gepoetste schoen

de gekookte rijstde gekookte rijst

de gebakken visde gebakken vis de gewonnen wedstrijdde gewonnen wedstrijd

de geredde bemanningde geredde bemanning

het geslepen meshet geslepen mes de gebreide truide gebreide trui

ã schilæ      
ã פ læ 
è £ iká 

ã bak² n
ã sch£ � n

het vernielde bushokjehet vernielde bushokje

de vergrote fotode vergrote foto
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verhalen

Wat lees je onder de vlek: e of -en?
Schrijf in de juiste kolom. Kijk naar het voorbeeld.

de verget  namen de gevond  tassen de besteld  boeken de gehuurd  fietsen 

de verlor  wedstrijden de gekamd  haren de gesned  kaas de geplukt  roos

5

De infinitief is gegeven. Wat is het voltooid deelwoord?  
Maak daarvan een bijvoeglijk naamwoord. Vul in.

koken Zijn dat         eieren?

invullen Het         woord geeft de oplossing.

sluiten Ik sta telkens voor een         deur. 

versieren Jo vond zijn         stoel prachtig.

vertragen De         trein zorgde voor chaos in het station. 

lenen De         boeken moet je tijdig inleveren .

vinden In de doos van de         voorwerpen liggen soms echte schatten.

winnen Ze was blij met de         race.

6

Van links naar rechts lees je twee woorden:         en        .

-en -e

de vergeten  namen  

  

  

  

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

In elk vak is één bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een voltooid deelwoord.
Omcirkel de zevende letter van dat woord.

de gelukkige mensen

de gezellige mensen

de getrouwde mensen

de gestolen fiets

de gebrekkige fiets

de gevaarlijke fiets

de geldige kaartjes

de gereserveerde kaartjes

de geweldige kaartjes

de gekreukelde kleren

de gewone kleren

de geheime kleren

de gelige tanden

de gevoelige tanden

de gepoetste tanden

de gehoorzame hond

de getrainde hond

de geduldige hond

de geurige broodjes

de belegde broodjes

de gezonde broodjes

de gezellige muziek

de gespeelde muziek

de grappige muziek

7
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

�  ã kamæ  ha£ n
�  è s� læ  bœ ² n
�  ã huuræ  f¥ tÞ n

�  ã pluká  roos

�  ë rloì n í dstrĳ  �n
�  ã von� n tasÞ n
�  ã sÄ � n kaas

ã kooká 
inÒ vulæ 

ã sloï n
ë rs¥ ræ 

ë rtraagæ 
ã à  næ 

ã von� n
ã wonÄ n

í rk sÄ l
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Zie zo Spelling
blok 5 

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 5.

6

Vul aan met …1

Vul het verkleinwoord in.

pudding Lust jij een        ? 

nest In de dakgoot zit een        .

pinda  Rico at maar één        .

film We hebben een         gemaakt. 

gat Ik had een         in mijn kies.

auto Alix rijdt met een schattig        .

2

Maak de woorden af met c of k. Schrijf ze dan helemaal op.

Ik ver  leed me als aardbei met   arnaval.  

Die kaart maakt mijn verzameling   ompleet.  

Die luchtdoop met de heli  opter was fantastisch.  

De re  lame voor die winkelketen heeft su  es.  

3

rela   televi   attrac     itroen   ymbool

sta  on ra  oneel poli   feli  iteren pro  ent

  a  tus   ontroleren   avia do  ter mi  ros  oop

verklappen het verklapte geheim

kruiden het         vlees 

maken het         huiswerk

schudden het          kussen

breken het          glas 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

-tie, -ti of -sie

c of k

een bijvoeglijk naamwoord

c of s

t� 
ti

c c c c k c c

s� 
ti

t� c s
t� cc

ã kruiæ 
ã maaká 

ã schudæ 
ã broñ n

puddinkÃ 
ò stÃ 

pindaatÃ 
filmpÃ 

gaatÃ 
autootÃ 

ë rkà  d carnaval
  compà  t
likop� r ה


 claó  suc¾ s

k

c cc

c
c

k
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verhalen

Maak de woorden af met c, s, of t. Schrijf ze dan helemaal op.

In welke provin  ie woon jij?  

Hoeveel pro  ent korting kreeg je op die trui?  

We kwamen te laat in het sta  ion en misten onze trein.  

Morgen is er een ra  e op het   ircuit van Zolder.         

De   ondu  teur moet zich ex  useren voor de vertraging .  

  

De stylist is zo   reatief: hij durft veel kleuren te   ombineren.  

  

4

Een infinitief is gegeven. Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

verven de geverfde deur verwennen  

verwachten  winnen  

5

Welk woord wordt er omschreven? Vul in.
Vind je het woord niet? Kijk eens op uitlegkaart W10.

1. je vindt het op de kermis of in een pretpark
2. goed bruikbaar
3. voor het hele land of voor de hele staat
4. centrale plaats waar je een trein kunt nemen
5. Spaghetti eet ik het liefst, dan eet ik een dubbele…
6. waarvoor iets dient

Welk woord lees je in de groene vakjes van boven naar beneden?  

Maak daar een zin mee! 

 

6

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

1 a

2 f

3 n

4 s

5 p

6 f

Dicteer de volgende woorden aan je klasgenoot:
de geraspte kaas, het gemaaide gras, parapluutje, actie, record, creatief, ceintuur, cinema, 
oceaan, plastic.

Hoeveel woorden zijn juist geschreven? Laat je klasgenoot dezelfde woorden aan jou dicteren.
Heb jij ze nu allemaal juist geschreven?

7

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

provinc� 
proÀ nt
station

ra¼     circuit
conduc� ur
excuÞ £ n
c£ at¥ f

combiÄ £ n

c
c

t
c
cc

c c
c

c

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

�  ë rwachá  gast t ã wonÄ n tic² t ה
�  ë rô næ  kÈ u� r

t t r a c t i eunct i o n e e la t i o n a a lt a t i o no r t i e u n c t i e
act¥ f

Mĳ n brœ r is Ó  r act¥ f in ה t ë £ nigingsÈ � n.



14


