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Blok 7



spi na zie

in dus trie

ko pie

ko lo nie

bac te rie

me lo die
pre mie

pro vin cie

o pe ra tie

bi o lo gie
re pa ra tie

po si tie o lie

fan ta sie

the o rie
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Zie zo Spelling
blok 7 1

Op één stukje van het woord valt de klemtoon. 
Kleur dat stukje.

1

Ligt de klemtoon op de laatste klankgroep met ie? Kruis die woorden aan. 
Schrijf van alle woorden het meervoud op.

 kopie  

 melodie  

 bacterie  

 knie  

3

Welk woord uit de reeks past bij deze afbeelding? 

            

Schrijf het meervoud.
fantasie - bacterie - olie - kolonie - industrie 

                                       

Wat ga je doen?
Je leert meervouden met een trema of deelteken juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart R7.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden. 

Twee puntjes boven een klinker noem je een trema of een deelteken.
Het betekent: hier begint de volgende klankgroep. 
Soms krijgen woorden, die eindigen op een klinker, in het meervoud een trema. 

2

!

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

� lod� 

trietrie lolo

vinvin

piepie

rara

nana
tete

diedie
prepre

giegie

rara sisi oo

rierie

fantas�  n bac� r� n ol� n kolon� n industr�  n

kop�  n
� lod�  n

bac� r� n
kn�  n

X

X X
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cultuur

Schrijf bij elke afbeelding het juiste woord. Schrijf er dan het meervoud bij. 
Kies uit: slee - ree - moskee - zee.

4

Schrijf de woorden in het meervoud in de juiste rij. 
Plaats de trema’s op de juiste plaats. 
binnenzee - vakantie - conclusie - toverfee - hondenslee - reactie - dominee - voetbalknie 

meervouden op -s:  

 

meervouden op -en:  

 

5

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Maak de woorden af met en, ën of s. Schrijf ze daarna helemaal op. 

We stonden met ons drie   op het toneel.  

We waren heel mooi verkleed, als fee  .  

We hebben al heel wat dictee   gemaakt.  

Mijn ouders draai   vaak oude cd’s.  

7

een  

twee  

de  

de grote wereld 

een  

enkele  

een  

een roedel  

Oeps, hier en daar een deelteken vergeten! Help jij even?6

tweeennegentig  

drieentwintig

drieennegentig

zevenendertig

zesenvijfig

tweeenzestig

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

mos�  �  s�  �  
�  �n �  �nmos�  en s  en

 vakant� s conclus� s � act� s 
domi�  s
 bin� n�  �n to� r�  �n
hon� ns  en vœ tbalkn�  n

en
en

s
en

dr�  n
�  �n
dic�  s
draa� n



 aq
uarel/enquête

fr
eq

uentquotiëntquitteantiq
u

ai
rq

u izmaquetteaquaduct
co

ns

equentch
eq

uequizmast

er
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blok 7 2

In welke boeken zullen de woorden zeker voorkomen? Verbind.1

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met x, qu of cc juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

aquarel expeditie

accordeon accu

maquette aquarium

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Je hoort /ks/, je schrijft x.
Je hoort /k/, je schrijft qu.
Je hoort /k/ of /ks/, je schrijft cc.

2

Lees verder op kaart W13. Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

In deze slang staan twaalf woorden met qu. Zet er strepen tussen.
Schrijf daarna alle woorden op.

3

Vul de woorden met x in. 
Kies uit: exact, explosie, flexibel en expeditie.

Een           is een ontploffing.

Wie zich makkelijk aanpast is          .

Een           is een reis van een groep mensen die onderzoek willen doen.

Er komen           tien kinderen naar het verjaardagsfeestje.

4

 

 

Zet de laatste letters van de woorden achter elkaar. Welk woord lees je nu?  

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

� t� r� t� r

explos� 
exפ dit� 

f¢ xi£ l
exact

aqua  ̈ l  enq© ª   f  ̈ q© nt  quot� nt  quitª   antiquair  quiz
maq© tª   aquaduct  con  ̄q© nt  cה q±   quizmas� r
aqua  ̈ l  enq© ª   f  ̈ q© nt  quot� ntaqua  ̈ l  enq© ª   f  ̈ q© nt  quot� nt
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de ontbrekende letters in. Schrijf daarna de woorden helemaal op.

Bro  oli smaakt ongeveer hetzelfde als bloemkool.  

Dat is nog geen e  cuus om te gaan vechten!  

Voor die en  uête stelden we de mensen op straat vragen   
over hun kijkgedrag.

Wil jij me stra   helpen met kopiëren?  

Dat probleem kan ik niet oplossen: het is veel te   omple  .  

Ik win niets, ik verlies niets. Dus ik speel   itte.  

Na de e  plosie waren heel wat mensen in paniek.  

Vind jij drie clownvissen in het a  uarium?  

6

Vul de woorden aan met x, qu of cc. 
Schrijf de woorden daarna in de juiste kolom. 

sa ofoon refle  conse ent e amen fre ent a u

a ent  e cuus a arium a ordeon izmaster 

su es bro oli a arel e pres 

woorden met x woorden met qu woorden met cc

   

   

   

   

   

5

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

x x qu x qu cc
cc x qu cc qu
cc cc qu x

saxofoon con  ̄q© nt accu
� f¢ x f  ̈ q© nt ac» nt
exa¼ n aquarium accor� on
excuus quizmas� r suc» s
exp  ̈ s aqua  ̈ l broccoli

cc broccoli
x excuus

q enq© ª 
ks straks

c comp¢ x
qu quitª 

x explos� 
q aquarium

x
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blok 7 3

Vul de volgende woorden in: 
West-Europeaan, oud-leider, zonne-energie, ex-wielrenner, 
zee-egel, Zuid-Frankrijk, reclameaffiche.

Een inwoner van West-Europa is een           .

We gaan op reis naar           .

Ik heb net een stekelig dier gevonden, een           .

Eddy Merckx is een wereldberoemde           .

Die kleurrijke            trok de aandacht van vele tieners.

Die stoere leider van de welpen was mijn           .

Hoe noem je de energie die aangeleverd wordt door zonnepanelen?           

1

Welke woorden zijn samenstellingen? Kruis aan.

 massagetafel

 zonne-energie

 auto-ongeval

 kantoorgebouw

 onpraktisch 

 niet-roker

 gala-uniform

 elektriciteit

 onbetaalbaar

 handdoek

3

Schrijf de woorden in de juiste kolom.
kano-onderdeel, fotoalbum, Zuid-Korea, ex-atleet, niet-productief, Sint-Niklaas, radioactief, 
sla-emmer, Knokke-Heist, Nieuw-Zeelander, niet-actief, oud-leerling

meerdere klinkers na elkaar aardrijkskundige benamingen woorden met ex-, oud-, niet-

   

   

   

   

4

Wat ga je doen?
Je leert samenstellingen met een koppelteken juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart R8. Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Een koppelteken gebruik je in samenstellingen bij: aardrijkskundige benamingen, 
woorden met ex, oud of niet en bij woorden met meerdere klinkers na elkaar .

2

!

kano-on� rÂ  l Zuid-KoÆ a ex-at  t
fotoalbum Sint-Niklaas n� t-product� f
radioact� f KnokÐ -Ñ ist n� t-act� f
sla-em¼ r N� uw-Ó  lan� r oud-Ô  rling

Ö st-Euroפ aan
Zuid-Frankrĳ k

�  -eÜ l
ex-wÞ l  ̈n� r

� cla¼ afficה 
oud-� i� r

zoná -e� rg� 

X X X

X X X X
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cultuur

Vul een koppelteken in waar nodig. Schrijf het woord dan nog eens helemaal op.

De zee olifant leeft in de oceaan.  

De ex voetballer komt maandag supporteren.  

Mijn ski jas zat vorig jaar al erg strak.  

De oud burgemeester gaf een boeiend interview.  

Tijdens de woede aanval werd zijn hoofd vuurrood.  

Een politie escorte begeleidde de man naar huis.  

8

Hoe heten deze streken? Schrijf op.

het oosten van Australië:          het noorden van Italië:         

het zuiden van Amerika:          het westen van Europa:         

Hoe heten hun inwoners? Schrijf op.

het westen van Afrika:          het oosten van Europa:         

het zuiden van Amerika:          het noorden van Korea:         

5

Vorm nu zelf drie samenstellingen waarbij je een koppelteken gebruikt.
Bijvoorbeeld: auto en ongeluk ➜ auto-ongeluk

         en          ➜  

         en          ➜  

         en          ➜  

6

Vul een woord in dat past. Kijk op je uitlegkaart.

In               bezochten we een museum. 

Opa was de enige roker in de groep. Alle anderen waren              .

We gaan op kamp in              . 

De              verzorgen de receptie tijdens de             .

Ik luister elke morgen naar die              .

7

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Oost-Australie
Zuid-A¼ rika

Ö st-Afrika� n Oost-Euroפ a� n
Zuid-A¼ rika� n Noord-KoÆ a� n

Ö st-Europa
Noord-Ital� 

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

oud oud-burÜ æ  s� rburÜ æ  s� r
hoç l hoç l-� staurant� staurant
Noord Noord-è rlandè rland

Sint-Niklaas

�  olifant
-
-
-

-

ex-vœ tbal¢ r
ski-jas
oud-burÜ æ  s� r
wœ � aanval
polit� -escorª 

n� t-roë rs
Ö st-Vlaan�  ̈n

oud-Ô  rlinÜ n oפ n� urdag
radio-uit� nding



de        .

afstand de       .
winnaar

de        .
medaille een       .

deelnemer
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blok 7 4

Vul de bijvoeglijke naamwoorden in: gouden, uitgeputte, gelukkige, gelopen.1

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

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

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

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

2

!

Kleur de negen bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van een voltooid deelwoord.
Vervang de andere bijvoeglijke naamwoorden ook door een bijvoeglijk naamwoord afgeleid 
van een voltooid deelwoord.

de lastige som de geplante boom de verborgen schat

de verbrede weg de geredde bemanning het geslepen mes

het beloofde geld de hoge muur de benutte kans

de bedreigde natuur de vochtige kamers de geparkeerde auto

de lastige som - de opgeloste som

                    . -                     .

                    . -                     .

3

 Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

schillen - geschild

pesten -  

vullen -  

de geschilde peer

het   kind

de   koek

bakken -  

richten -  

zoeken -  

de   vis

het   schot

de   boef

4

î loפ n gou� n uitÜ putª î lukkið 

de verbrede weg

het beloofde geld

de bedreigde natuur

de geplante boom

de geredde bemanning

de verborgen schat

het geslepen mes

de benutte kans

de geparkeerde auto

ñ  hoò  muur

î פ st î פ sª î richt î richª 
î bakô n î bakô n

î vuld î vulõ î zocht î zochª 

ñ  î bouw÷  muur
ñ  vochtið  ka¼ rs ñ  î schil� rõ  ka¼ rs
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cultuur

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

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

geknipt  haren bedrukt  T-shirts gekromp  kleren de gestemd  gitaren

gesned  kaas  het wass  beeld de gekocht  boeken het bevror  water 

-e -en

de geknipte haren  

  

  

  

Kleur het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.

5

Vul bijvoeglijke naamwoorden in. Ze zijn afgeleid van de gekleurde woorden. 

handig Hij is een           jongen.

verliezen Cato zoekt een           knoop.

uitzoeken Zijn dit de           kleren?

hout Daar staat een           bureautje. 

breken Ayse heeft een           arm. 

bereiken Dit is het           resultaat.

breed We zagen een           rivier. 

7

 Maak bijvoeglijke naamwoorden van het voltooid deelwoord van de werkwoorden.

kiezen de activiteiten
breken het glas

bewijzen de feiten
verwachten het onweer

vergroten de foto
krimpen een truitje

vullen de koek
redden een drenkeling

6

ø drukª  T-shirts

handið 
ù rloÆ n

uitÜ zochª 
hou� n
î broë n

ø  ̈ ikª 
bÆ õ 

t was ה  ̄n û  ld
î s� � n kaas

ñ  î kochª  bœ ô n î kromפ n k¢  ̈n
ñ  î s� mõ  gita  ̈n t ø vroÆ n wa� r ה

e e en e
en en e en

g e  k o z e n
g e b r o k e n

b e w e z e n
v e r w a c h t e

v e r g r o t e
g e k r o m p e n

g e v u l d e
g e r e d d e

t was ה  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ld
î s� � n kaas
t was ה  ̄n û  ldה t was  ̄n û  ld
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blok 7 5

Lees de zinnen en vul aan. 
Kies uit: restaurant, cadeau, aubergine, chauffeur, diner, paté, dessert.

Vorige week was ik jarig. Ik kreeg een origineel       : 

met ons allen een rit maken in een limousine naar een chic         . 

De          van de limousine kwam ons ophalen. 

Zodra we aangekomen waren, stelde de kok voor een driegangen-

       te bereiden. Als voorgerecht serveerde hij een       . 

Ik wist niet of ik de soep van          wel zou lusten. 

Maar die was overheerlijk. 

Het hoofdgerecht mocht ik zelf kiezen: rara! 

En als afsluiter mijn lievelings      : 

een torentje van ijs en chocolade. Het was mijn 

twaalfde verjaardag, eentje om niet snel te 

vergeten!

1

Wat ga je doen?
Je leert Franse leenwoorden met é, eau en au juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W14. Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Franse leenwoorden: je hoort /ee/ maar je schrijft é. 
Je hoort /oo/ maar je schrijft eau of au.

2

Welke Franse leenwoorden herken je in deze samenstellingen? Schrijf op.

privévliegtuig

dorpscafé

bureaulamp

ontvangstcomité

 

 

 

 

cadeaupapier

autochauffeur

restaurantuitbater

niveaugroepen

 

 

 

 

3

ca� au

chaufü ur

di� r

� staurant

paª 
au£ rgiá 

ý s  ̄rt

ca� au
caþ chaufü ur
bu  ̈ au � staurant
comiª niÿ au

pri~ 



co

m
i t é p l a

t e
au

ch
a p e a u a u t eu

r re s t a u r a
n

t c
h a t e a u p

r i v é
p

re m i e

r c
ad

ea
u f a u t e

u
i l
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Zoek de woorden in de woordslang. Zet strepen na elke woord. 
Schrijf de woorden op.

4

Vul de juiste letter in: o, oo, ee, é, eau of au. 
Schrijf de woorden daarna in de juiste kolom.

priv  cad  niv  bergine fot   ch ffeur

comit  dict  contr le rest rant pat  bur

woorden met au woorden met eau woorden met é andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Weet jij welk woord er bedoeld wordt? Schrijf het op. 

Een groente die er aan de buitenkant paars uitziet.  

Een ander woord voor dierentuin.  

Dit pak je uit als je jarig bent.  

Een buitenlandse, roze vogel die vaak op een poot staat.  

Je kunt er wel iets gaan drinken, maar je kunt er niet eten.  

Iets wat persoonlijk is.  

6

comiª  pla� au chaפ au au� ur � staurant
cha� au pri~  p  ̈m� r ca� au fau� uil

} 
o

o eau
| | 

| e
e

e
eau eau

comiª 
paª 

pri~ au£ rgiá 

au£ rgiá 
zoo
ca� au
flamingo
caþ 
pri~ 

ca� au foto
chaufü ur niÿ au dic[  
� staurant bu  ̈ au contro\ 
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blok 7 6

Het enkelvoud is gegeven. Schrijf de meervouden op in de passende zin.
Kies uit: ree - bacterie - idee - kopie - twee - porie - slee - knie - zee - drie.

We zagen herten en           .

Ze stonden met z ’n          op het podium. 

Maak hier           van voor de hele klas. 

Dat pak heffen we beter met ons          . 

Op een deurklink zitten veel            . 

Zij heeft meestal goede            ! 

Het schip voer over de vele wereld           . 

Je huid heeft duizenden            . 

Je            zijn nog steeds vuil. 

De twee          komen niet vaak van de zolder af, in België sneeuwt het niet vaak.

1

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 7.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul in: x of qu. Schrijf de woorden dan nog eens op.

Op Moniques kamer staat een groot a  arium.  

Lex past zich makkelijk aan, hij is fle  ibel.  

In een refle   dook ik in elkaar.  

Onze   izploeg eindigde derde!  

Heb je voor mij ook nog een e  emplaar van dat boek?  

2

Los de rebus op.3

- ca         - au
tromb = h
e = den - b     bons = ze au = n

ch = bl
- u     ur = n

               van  

�  �n
dr�  n

kop�  n
t]  �n

bac� r� n
iÂ  �n

�  �n
por� n

kn�  n
s  en

qu aquarium
f¢ xi£ l
� f¢ x
quizplœ g
e_ mplaar

qu

x
x

x

ñ  hon� n on  ̀  bu  ̈n blafü n
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Maak de woorden af met passende letters. Schrijf ze dan nog eens op.

Op het plein speelt een man a  ordeon voor een groepje toeristen.  

De ch  ffeur van de bus wil nu na alle geharrewar echt vertrekken.  

De man dronk een koffie in het dorpscaf   op de hoek.  

Op de tafel ligt een mooi  ingepakt cad    .  

Schrijf een gedicht van ma  imaal vijftien regels over bro  oli.  

  

4

Maak de woorden af en schrijf ze in de goede kolom.
Bedenk daarna voor elke kolom nog één woord.

rest rant priv  bur  studi  niv  ch ffeur

abonn  teur drumsol  cad  clich  caf

au eau é andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

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

besteden -  het   geld

slopen -  het   flatgebouw

trainen -  de   atleet

verwachten -  de    opbrengst

vluchten -  de    inbreker

6

Maak de woorden af met passende letters. Schrijf ze dan nog eens op.

cc accor� on
chaufü ur
dorpscaþ 
ca� au
maximaal
broccoli

| 

cc
eau
e

x

voorbeeldoplossing

} 
o

o
| | 

| 
e

eeeau
eau eau

� staurant bu  ̈ au pri~ studio
chaufü ur niÿ au clicה abon@  
au� ur ca� au caþ drumsolo
auto pla� au t  ̈ incouפ trio

ø s�  d ø s� õ 
î sloopª 
î trainõ 
ù rwachª 
î vluchª 

î sloopt
î traind

ù rwacht
î vlucht
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blok 7 6

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Vul aan met een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van voltooid deelwoord.

Het verbrande, oude,          testament ging voorgoed verloren.

De verlegen, kleine,          jongen was triest.

Ik wou het kleine, schattige,          poesje in huis nemen.

De lange, saaie,          teksten worden door de juf voorgelezen.

Ik eet het liefst een lekker, smaakvol,          brood.

7

Waarop rijmen deze woorden? Schrijf ze in de juiste rij.
cadeau - abonnee - cliché - flamingo - bureau - café - logé - shampoo - chateau - privé 

rijmt op chimpansee:  

rijmt op scenario:  

Kleur de woorden met dezelfde schrijfwijze in eenzelfde kleur. 

8

Welke woorden passen bij de afbeeldingen? Schrijf op.9

                            bu  ̈ au

voorbeeldoplossing

ù rÜ � n
î   rõ 

î trainõ 
î drukª 

î s� � n

abon@  , clicה , caþ , loò , pri~ 
ca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� au

abon@  , clicה abon@  , clicה abon@  , clicה , caþ , caþ , caþ , caþ , loò , loò , loò , loò , loò , loò , pri~ , pri~ , pri~ , pri~ 
rijmt op scenario: ca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� au

, caþ , caþ 
ca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� auca� au, flamingo, bu  ̈ au, shampoo, cha� au

, caþ , caþ 
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caþ chaufü ur ca� au


