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Zie zo Spelling
blok 8 1

Maak de zinnen bij de foto’s af.
Vul in: chocolade, bagage, champagne, horloge, asperges, passagiers, jeans.

1

Welke woorden van de week of extra woorden herken je in deze samenstellingen? 
Kleur ze en schrijf ze daarna op. 

jurylid

chocoladetaart

passagiersstoel

 

 

 

bagagedrager

massagetafel

aspergesoep

 

 

 

3

Wat ga je doen?
Je leert leenwoorden met g, j of ch 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 W5.
Lees ook de woorden van de week en daarna de extra woorden.

Mĳ n zus is � r� k� rd 
op          .

� �  foto vind ik ה t � ukst. 
Ik hoop dat ik � n ech  piloot kan wor� n en 
        � t hun         kan � rvœ � n. 
Mag ik dan ook mĳ n         aandœ n?

Papa en mama zĳ n t� n 

jaar � trouwd: 
         !

Papa k¥  g 
� n n� uw

        !

Dit ©  rlĳ  ª 
� � cht«  � t 

        

a¬ n ®  in 
Lon� n.

Mĳ n zus is � r� k� rd 
op op 

jaar � trouwd: jaar � trouwd: 
        

Je hoort /zj/, maar je schrijft g of j.
Je hoort /sj/, maar je schrijft ch.

2

chocola  ́

passag� rs baga  ̧
¹ ans

asפ r» s

horlo¼ 

champag½ 

jurylidjurylid

chocoladetaartchocoladetaart

passagiersstoelpassagiersstoel

bagagedragerbagagedrager

massagetafelmassagetafel

aspergesoepaspergesoep

jury baga  ̧
chocola  ́ massa  ̧
passag� r asפ r  ̧
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andere tijden

Vul in: g, j of ch. Let op het gebruik van hoofdletters.5

Welk woord van de week of extra woord past erbij? Schrijf op. 4

fotoreportage

rubberplantage

champagnestreek

 

 

 

Bedenk zelf nog twee samenstellingen met woorden van de week of extra woorden.

                             

    

nieuwslezer
hoogtepunten

radio
televisie

wedstrijd
punten

beoordelen
mensen

zoogdier
vlekken

planteneter
lange nek

water
stralen
zeep

wassen

Een tijdje geleden keken mijn grootvader en ik samen naar het   ournaal.

Na de reporta  e over para  utespringen vertelde hij een verhaal over vroeger. 

Hij was ook eens naar een para  utesprong gaan kijken. 

De dag ervoor was hij gaan lo  eren in een   ic hotel. 

Na de lun   vertrok hij naar het terrein, waar hij begroet werd door de   ury. 

Het leken hem heel   oviale mensen. Maar ze waren ook erg stipt. 

‘s Avonds was er een groot feest gepland, dus er moest op tijd gestart worden. 

Ze keken steeds weer op hun horlo  e en lieten hun ongenoegen merken. 

Ondertussen speelde er wat   azz, een muziek  enre dat mijn opa heel graag hoort. 

Als kind kon hij de tijd doden door te knikkeren. Dat was in die tijd een ware ra  e. 

Maar hun geduld werd beloond. Ze zagen vele sprongen van de para  utisten. 

Als laatste volgde een prijsuitreiking. De winnaar was een echt genie en 

kreeg   ocolade,   ampagne en een gouden bro  e cadeau. 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

fotoreportagefotoreportage

rubberplantagerubberplantage

champagnestreekchampagnestreek

¿ porta  ̧

doucה � ur

journaal giraf jury doucה 

chocola� ¥  p

planta  ̧
champag½ 

voorbeeldoplossing

g

g
g

g

g

j

j
j

j

ch

ch
ch

ch

ch

chchch
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Zie zo Spelling
blok 8 2

Schrijf de woorden bij de juiste afbeelding. Kies uit: apparaat, schminken, parallellogram, 
pannenkoekendeeg, helikopter, sieraden, pyjama.

1

Welke woorden staan er in de woordwielen? Schrijf ze op.3

Wat ga je doen?
Je leert woorden waarin veel fouten worden gemaakt, struikelblokken, 
juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W15.
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Moeilijke woorden volgen het weetspoor.
Die woorden moet je kennen en onthouden.

2
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     i     d     d     e     

l  
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i  

  
 j 

    k
k     a     n     g     o     e     r   
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panÇ nkœ � nÈ  g paral� llogram apparaat

likop¬ rs� ra� n ה

pyjama

schmin� n

onmid� llĳ k kangœ rœ in¬ rvÐ w lit¬ � n
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Maak de woorden af met één of twee medeklinkers. 
Schrijf ze in de goede rij.

l of ll: onmidde ijk, para e ogram r of rr: sie aden, ve andering 

p of pp: a araat, pa egaai s of ss: mi chien, intere ant 

t of tt: li eken, ta oeage k of kk: heli opter, arti el

één medeklinker:  

 

twee medeklinkers:  

 

4

Welke woorden staan hier? Schrijf ze op.
Je mag een woordenboek gebruiken.

5

Vul de zinnen aan met woorden van de week of extra woorden. 
Neem er eventueel uitlegkaart W15 bij.

Hou daar          mee op! Mijn papa bakt de lekkerste         !

Dat programma lijkt me         . Pralines! Wat een leuke         !
 
In Australië leven veel         .  Heb je alle          uitgezet?

6

Dictee-met-twee. Dicteer om de beurt een woord van kaart W15. 
Schrijf het woord telkens op. Kijk meteen na of het juist is. 

Ik schrijf het woord ...
Is het woord juist of fout?

Kruis aan.
Foutje?

Schrijf het nu juist.

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

7

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

onmi . . . . . . jk

 

misv . . . ing

 

inter . . . w

 

kang . . r . .

 

 paפ gaai tatœ a  ̧  s� ra� n
� ran� ring ה likop¬ r arti� l
 onmid� llĳ k paral� llogram
apparaat  lit¬ � n missch� n in¬ � ssant

ll r
ss
k k

sspp
tt

p
t

ll rll

onmid� llĳ k

onmid� llĳ k panÇ nkœ � n
� rrassing

appara¬ n
in¬ � ssant

kangœ rœ s

misvÐ ring in¬ rvÐ w kangœ rœ 
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Zie zo Spelling
blok 8 3

Lees het fragment. Markeer de leestekens.1

Wat ga je doen?
Je leert hoofdletters en leestekens juist gebruiken. 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart R7, R8 en R9. 

Hoofdletters en leestekens gebruik je om een tekst makkelijker te kunnen lezen. 
Je weet al wanneer je het punt, het vraagteken, het uitroepteken, 
het dubbele punt en de komma moet schrijven. Je gebruikt een dubbele punt 
voor een opsomming. Je gebruikt een komma tussen de delen van een 
opsomming en tussen twee persoonsvormen. 
Wat gezegd wordt, zet je tussen aanhalingstekens.

2

!

Lees het fragment. Markeer de leestekens.

Het zigeunermeisje

Maar de zigeunervrouw ziet ook de machinegeweren die ze dragen. 

De wachttorens. De prikkeldraadomheining. 

‘Mama, waarom hebben die mensen een ster op hun jas?’ 

De zigeunervrouw krijgt geen kans om het uit te leggen. 

‘Doorlopen!’ 

Samen met haar kinderen wordt ze naar een barak gevoerd. 

In een hoek moet iedereen zich uitkleden. 

Er loopt een dokter rond. ‘Wassen en de kleren ontsmetten. Er mogen 

geen luizen in het kamp komen.’ 

‘We hebben helemaal geen luizen’, wordt er geroepen. 

Maar de dokter schijnt het niet te horen. Alle haren moeten eraf. 

Ook vanwege de luizen. 

De kinderen van de zigeunervrouw kruipen dicht tegen haar aan. 

Ze zijn ineens bang. 

Bang voor die vreemde soldaten die ze niet kunnen verstaan.

Uit: Van tijd tot tijd. Nederlandse geschiedenis in verhalen. Tekst: Ben Verschuren en 
Sjef Schmiermann, Uitgeverij Delubas, Drunen
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Lees de tekst.3

Plaats een punt, een uitroepteken of een vraagteken waar nodig.4

Maak de dialoog tussen Jesmal en zijn vader af.

 

 

 

 

 

 

 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

‘Zo zoon, ik ben nu al trots op je’, zegt zijn vader als Jesmal in de keuken een 
grote kom met yoghurt en muesli vult. Zijn vader strijkt met zijn vingers door het 
haar van Jesmal. ‘Getsie’, roept hij als hij voelt dat zijn hand vol glibberige gel zit. 
Hij trekt er zo’n vies gezicht bij dat Jesmal in de lach schiet. 
‘Eigen schuld, dikke bult. Moet je maar niet aan mijn haar zitten’, zegt Jesmal.

Ook gebouwen werden opgeëist door de Duitsers  

‘Waarom hebben jullie onze huizen nodig  ’,  vroeg de bevolking  

‘Geen vragen stellen  ’, kregen ze als antwoord.

Uiteindelijk werden de huizen gebruikt om gewonde soldaten te verzorgen  

De bewoners moesten zich schikken naar de Duitsers en bevelen opvolgen  

‘Breng water, leg kolen op het vuur en kook melk   ’

Uit: Ben ik al beroemd?; tekst: Jørgen Hofmans, UitgeverijZwijsen B.V., Tilburg

.
? .

!
.
.

!
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Zie zo Spelling
blok 8 3

Luister goed naar het volgende verhaal. 
Omcirkel de letters waar je een hoofletter schrijft en vul de leestekens aan.
Kijk naar het voorbeeld.

Tussen de loopgraven

‘soldaat laroux j i j  bent aan de beurt  voor de wacht. ’ 

kapitein peeters ki jkt mij  aan ik protesteer de bruyne zou toch vannacht . . . 

de bruyne z i t  a l  op wacht j i j  gaat hem versterken we verwachten een 

nachtel i jke aanval  daarom wi l  ik  twee mannen in de wacht ik v loek hardop 

ik ben moe ik wi l  s lapen  een halfuur geleden is  het schieten opgehouden 

zomaar ineens 

e indel i jk  st i l te hoewel het geknetter  nog nakl inkt in mi jn hoofd  het is 

donker geworden terwi j l  mi jn maten z ich in de kui len neste len die in de 

wand z i jn uitgegraven loop ik naar het e inde van de loopgraaf vandaar 

loopt een smal le gang schuin naar voren naar een diepe kui l  d ie a ls 

wachtpost dient de bruyne ki jkt  verbaasd op  kom je me af lossen  f lu istert 

h i j  dat zou je wel  wi l len f lu ister  ik  terug kapite in peeters wi l  dat er  twee 

mannen op wacht z i t ten  h i j  verwacht een aanval  vannacht 

Uit: De Trek, verhaal ‘Tussen de loopgraven’; © UitgeverijZwijsen B.V., Tilburg

6

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Schrijf de aanhalingstekens op de juiste plaats.5

In welke streek moet jij het land verdedigen? , vroeg Katrien aan haar zoon.

De officier schreeuwde zijn manschappen toe: Laad je geweer! We gaan aanvallen!

Denk je vaak aan vroeger? , fluisterde Johan.

Elke dag , antwoordde Jean met bevende stem.

,
,

,

,

. .,

.
.

.

.
.

.

. .

.
. . .

. .
.

‘

‘

‘
‘

‘:
.

‘ ‘,?
. .‘

‘
‘

‘
‘

‘

‘
‘

‘
‘

‘
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 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Lees om de beurt een woord hardop. 
Kleur de letter die je niet duidelijk uitspreekt. 

1

Welke letters hoor je niet heel duidelijk? Duid die letters aan.

gezamenlijk thans verslaggever ambtenaar

lichtje enigszins scenario stempellokaal

vruchtbare inkoopprijs beroemdste voortdurend

3

Wat ga je doen?
Je leert woorden met medeklinkers die niet worden uitgesproken, juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

nachtkastje
lijstje

dichtste

erwt
yoghurt

ontdekken achttien

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W16.
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.
Neem er eventueel kaart R1 en R5 bij.

Weetwoorden: soms schrijf je een medeklinker maar spreek je die niet uit.
2

Welke woorden met letters die je niet goed hoort, herken je in deze samenstellingen?
Schrijf op en duid de letter die je niet duidelijk hoort aan.

althans  doperwten  

ontdekkingsreiziger  filmscenario  

tweedehandsfiets  bloemenmarkt  

spaghettisaus  juwelenkistje  

aardbeienyoghurt  kabeljauwfilet  

4

Zie zo Spelling
blok 8 4

erwterwt

nachtkastjenachtkastjenachtkastjenachtkastje dichtstedichtste
lijstjelijstje

yoghurtyoghurt

ontdekkenontdekken achttienachttien

gezamenlijkgezamenlijk

lichtjelichtje

vruchtbarevruchtbare

thansthans

enigszinsenigszins

inkoopprijsinkoopprijs

verslaggeververslaggever

scenarioscenario

beroemdsteberoemdste

ambtenaarambtenaar

stempellokaalstempellokaal

thans erwÔ n

tÕ  � hands markt

yoghurt fi� t

ont� kking s× nario

spagה tti kist« 

thansthansthansthans
ont� kkingont� kkingont� kking
tÕ  � handstÕ  � handstÕ  � handstÕ  � hands
ont� kking
tÕ  � hands

spagה ttispagה ttispagה ttispagה tti
yoghurtyoghurtyoghurt
spagה tti
yoghurt
spagה tti
yoghurtyoghurt
spagה tti
yoghurt

erwÔ nerwÔ nerwÔ n
s× narios× narios× nario
marktmarktmarktmarkt
kist« kist« kist« 
fi� tfi� tfi� t

voortdurendvoortdurend
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Schrijf een samenstelling bij elke afbeelding.5

Welke letters ontbreken? Schrijf de woorden juist op.

on ekkingsreis er ensoep bo ingbaan vruchtenyo urt 

zondagsma t spa ettisaus tweedehan auto fietstoch e 

 

 

Kies twee woorden. Maak er een zin mee.

 

 

6

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

e m h 

Maak de woorden af met één of twee letters. 
Schrijf de woorden nog eens op.

Joepie, met mijn verjaardag gaan we bo  len.  

Voor we vertrokken, deed mama een leuke on  ekking.  

Ze nam het yo  urtpotje in de koelkast.  

Op het etiket had papa een gezich  je getekend.  

Mama lachte en zette het potje naast de er  ensoep.  

7

Werk in duo’s. Kies een woord van de week (of een extra woord).
Omschrijf dat woord. Voorbeeld: het zijn dunne slierten die je kunt opeten. 
Nu jij! Kan je klasgenoot jouw woord raden? 

8

Wat ga je doen?
Je leert woorden met medeklinkers die niet worden uitgesproken, juist schrijven.

Zie zo Spelling
blok 8 4

wÔ nפ u� n

ont� kkings� is erwÔ nsœ p bowlingbaan vruch¬ nyoghurt
zondagsmarkt spagה ttisaus tÕ  � handsauto f� tstocht« 

Op Û  zondagsmarkt kocht ik vori  ̧  Ü  k � rÝ  grœ n¬ n om
� k� ß  erwÔ nsœ p à   á  koâ n.

arktkraam anddœ � nstaפ l

td wt wl gh
rk gh ds tj

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

w bowæ n
ont� kking

yoghurtpot« 
� zicht« 

erwÔ nsœ p

td

t
gh

wt
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 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Wat ga je doen?
Je leert werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd juist schrijven.
Je leert het voltooid deelwoord juist schrijven.

Zie zo Spelling
blok 8 5

Wat heb je gisteren gedaan? Schrijf het in enkele zinnen op. 
Kleur de werkwoorden die je gebruikt.

1

Maak de rijtjes af. 
Sommige werkwoorden veranderen van klank, andere werkwoorden niet.

infinitief tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord

hoesten Jelle  . Jelle  . Jelle  .

volgen Ik  . Ik  . Ik  .

bewegen Hij  . Hij  . Hij  .

slapen Je  . Je  . Je  .

ondervinden Jij  . Jij  . Jij  .

bedenken Wij  . Wij  . Wij  .

beloven Jij  . Jij  . Jij  .

3

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 WW1, WW2, WW3  en het stappenplan werkwoorden.

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd.
Werkwoorden hebben drie persoonsvormen.
Elk werkwoord heeft een voltooid deelwoord.

2

Kleur de werkwoorden die je gebruikt.

 

 

 

 

 

hœ st hœ st ©  ft � hœ st
volg volg  ́ b � volgd ה
ê Õ  gt ê woog ©  ft ê woì n
slaapt sl� p n פbt � sla ה
on� rvindt on� rvond bt on� rvon� n ה
ê � n� n ê dach¬ n bí n ê dacht ה

ê looft ê loof  ́ bt ê loofd ה
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blok 8 5

De infinitief is gegeven. Vul de persoonsvormen in. Gebruik de tegenwoordige tijd.4

De infinitief is gegeven. Vul de persoonsvormen in. Gebruik de verleden tijd.5

De infinitief is gegeven. Vul het voltooid deelwoord in.

Onze directeur is vandaag een drukke klas binnen (stappen)       . 

Hij heeft (vragen)          wat iedereen heeft (mispeuteren)          . 

Geert heeft met zijn katapult krijt naar de meester (gooien)       . 

Noa heeft een punaise op de stoel van de meester (leggen)       . 

6

Wat ga je doen?
Je leert werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd juist schrijven.
Je leert het voltooid deelwoord juist schrijven.

Jantje (vervelen)        zich en (zeggen)        opeens: ‘Broem, broem.’ 

De meester (vragen)        om ermee te stoppen. 

Even later (mompelen)        Jantje weer: ‘Broem, broem.’ 

Daarop (worden)        de meester kwaad. 

Hij (bevelen)        Jantje naar de gang te gaan.

Jantje (antwoorden)          : ‘Sorry meester, mijn benzine (zijn)      op.’

Een schoolinspecteur (bezoeken)        een kleine dorpsschool. 

Toen hij bij het klaslokaal (komen)       , (zijn)        het er een herrie. 

Hij (pakken)        de grootste jongen bij de kraag en (zetten)        hem 

op de gang. 

Hij (geven)       een preek en (beantwoorden)             een paar 

vragen. 

Tot er een jongetje zijn vinger (opsteken)        en (vragen )       : 

‘Meneer, … mogen wij nu onze meester weer terug?’

� rï  lt

ê zocht

� stapt
� vraagd

� gooid
� � gd

misפ u¬ rd

vraagt

kwam was

momפ lt

pak ñ t 

wordt
ê ï  lt

gaf

opstak vrœ g

ê antwoord  ́

antwoordt is

ñ gt
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De infinitief  is gegeven. Vul de juiste persoonsvorm in.
Soms moet je ook het voltooid deelwoord invullen.

branden Gisterenavond            het vuur in de kachel heerlijk.

proberen De honden hebben            te ontsnappen.

roepen Moeder heeft            dat we moeten komen eten.

rijden Karin            sinds september twee keer per week paard.

verkleden Wij            ons vorige week voor het toneelstuk.

melden Ik heb het incident           .

7

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Peter heeft snippers door het raam (keilen)       . 

De directeur gaf Geert en Wim een zware straf, Peter kreeg enkel een waarschuwing. 

Even later kwam een jongen vol schrammen en blauwe plekken binnen (wandelen)       .

‘Wie ben jij en waar heb jij (uithangen)         ?’, vroeg de directeur boos. 

‘Ik word Sven Snippers (noemen)       , meneer!’

� � ild

� wan� ld
uit» han» n

� nœ md

brand  ́
� proó  rd

� rœ פ n
ô  d

� rkõ  d� n
� ö ld
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blok 8 6

Een beginaanhaling wordt een eindaanhaling en omgekeerd. 
Kijk naar het voorbeeld.

‘Lusten jullie allemaal een ei?’, vroeg de kok.

De kok vroeg: ‘Lusten jullie allemaal een ei?’

Jorre riep: ‘Ik ga je nat spuiten!’ 

 

‘Ik vind rood een mooie kleur’, zei Mette.

 

Linne zei: ‘Ik ga morgen al winkelen, jammer.’

 

1

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 8.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Welke woorden van de week (of extra woorden) herken je in deze samenstellingen? Schrijf op.

leenwoorden met g, j en ch medeklinkers die niet worden uitgesproken

aspergesoep  spaghettisaus  

parachutesprong  ontdekkingsreis  

wasmachine  erwtensoep  

2

Maak de woorden af met één of twee medeklinkers. 
Schrijf het woord daarna nog eens op.

Het brandalarm ging af en we moesten onmi  e  ijk naar buiten.  

Een pa  a  e  ogram is een vierhoek.  

Ik las een inte  e  ant artikel over fotografie.  

Ken jij een goede manier om sie  aden op te bergen?  

Een heli  opter heeft weinig ruimte nodig om te landen.  

Mi  chien gaat de wedstrijd niet door.  

3

‘Ik ga ÷  nat spui¬ n! ’, r� p Jorß .
ú t  ñ i: ’Ik vind rood � n mooû  k� ur! ’
‘Ik ga mor» n al win� � n, jamö r’, ñ i Lin½ .

asפ r  ̧ spagה tti
parachu ont� kking
machi½ 

dd
r ll

r

k
ss

r
ss

ll
ll onmid� llĳ k

paral� llogram
in¬ � ssant
s� ra� n
likop¬ r ה
Missch� n

erwÔ n
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 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Markeer de woorden waarvan je niet alle letters uitspreekt.4

Luister goed naar het volgende verhaal. 
Omcirkel de letters waar je een hoofletter schrijft en vul de leestekens aan.

een man v indt een pinguïn op straat h i j  gaat naar het 

pol i t iebureau met de pinguïn ik heb een pinguïn gevonden 

wat moet ik  ermee doen vraagt hi j

u moet hem meenemen naar de dierentuin zegt de agent

een week later  ontmoet de agent dezelfde man met de pinguïn

bent u er  n iet  mee naar de dierentuin geweest vraagt de agent

jawel  het was een erg goed idee zegt de man hi j  zag heel  veel  andere

dieren de gor i l la ’s  de ol i fanten de giraffen en de zebra’s  volgende week

gaan we naar de bioscoop

5

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in (tt of vt).
Soms moet je het voltooid deelwoord invullen.

schrijven Wanne heeft een brief naar oma         .

trachten Wat          je gisteren te bereiken met die flauwe mop?

verbeelden Hij          zich dat hij niets kan.

broeden De hen          het ei met heel veel geduld uit. 

verschuilen Toen de hond de tuin in liep,          de kat zich snel in de struiken.

sluiten Heb jij de ramen         ?

6

Als je je identiteitskaart gaat afhalen, moet je bij een ambtenaar van de 
burgerlijke stand zijn.
In de winter eten we wel eens erwtensoep met spekblokjes.
Heel wat artikels verkopen ze tegen inkoopprijs.
Er ging hem een lichtje branden na de extra uitleg.
Dit verschijnsel komt thans niet meer voor.
Ik probeerde goed te gooien met de gele bowlingbal.

Als je je identiteitskaart gaat afhalen, moet je bij een ambtenaar van de Als je je identiteitskaart gaat afhalen, moet je bij een ambtenaar van de 

In de winter eten we wel eens erwtensoep met spekblokjes.In de winter eten we wel eens erwtensoep met spekblokjes.
Heel wat artikels verkopen ze tegen inkoopprijs.Heel wat artikels verkopen ze tegen inkoopprijs.
Er ging hem een lichtje branden na de extra uitleg.Er ging hem een lichtje branden na de extra uitleg.
Dit verschijnsel komt thans niet meer voor.Dit verschijnsel komt thans niet meer voor.
Ik probeerde goed te gooien met de gele bowlingbal.Ik probeerde goed te gooien met de gele bowlingbal.
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Zie zo Spelling
blok 5 - blok 8

Ben je klaar met de les?
Hier zijn de extra opdrachten.
Maak ze op een blad of in een schrift.
Je mag zelf kiezen welke opdrachten je maakt.

Rebus
Maak een rebuszin met vier of vijf woorden. Teken een woord. 
Verander de letters van het woord met +, -, =.
Maak zo ook de andere woorden van de zin. 
Laat een klasgenoot jouw rebus oplossen.

1

o = e
schreef

- n      t = m
oom

l = e      + f
brief.+ z      s = n 

Zijn

h = e      k = n
een

Geheimschrift met vaste stukjes
Veel woorden hebben een vast stukje, zoals be-, ge-, ver-, -ig, -lijk, -heid, -baar, -zaam, -ing, 
-sel, -te, -aar, -aard, -er, -erik, -eur, -ier, -ist, -isch, on-, ont- en -loos.
Kies vier of vijf woorden met hetzelfde vaste stukje.
Schrijf de woorden op, maar teken op de plaats 
van het vaste stukje een figuurtje, zoals *, #, R.
Maak zo rijtjes met verschillende tekens.
Wie kan jouw woorden raden en opschrijven?

2

viol = 
gitar = 
pian = 
drog = 
machin = 

#dekken 
#vangen 
#houden 
#moeten

voet
één klankgroep:doet

hoed
spoed
bloed
goed
moet
snoet
stoet
groet 

één klankgroep:

twee klankgroepen:ontmoet
voldoet
steengoed
mierzoet
bebloed
begroet

twee klankgroepen:
twee klankgroepen:

drie klankgroepen:opgevoed
tegemoet
heldenmoed
ondergoed

drie klankgroepen:

heldenmoed
heldenmoed

drie klankgroepen:
vier klankgroepen:welopgevoed

Rijmwoorden
Maak drie of vier kolommen.
Schrijf erboven: één klankgroep, twee klankgroepen ...
Schrijf in elke kolom een woord dat in de les voorkomt.
Schrijf in elke kolom zoveel mogelijk rijmwoorden.

3
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Woorden met twee vaste stukjes
Veel woorden hebben een vast stukje, zoals be-, ge-, ver-, -ig, -lijk, -heid, -baar, -zaam, -ing, 
-sel, -te, -aar, -aard, -er, -erik, -eur, -ier, -ist, -isch, on-, ont- en -loos.
Bedenk een tiental woorden met twee vaste stukjes.
Voorbeelden: gevaarlijk, behulpzaam, ontmoeting.

Kun je ook nog enkele woorden bedenken met drie vaste stukjes?
Voorbeeld: betrouwbaarheid.

4

Geheimschrift
Bedenk een code voor een geheimschrift. Schrijf de code op.
Bijvoorbeeld: a = 12, b = 13, c = 14 ...
Schrijf nu woorden uit de les in geheimschrift.
Wie kan jouw woorden opschrijven?

5

Samenstellingen van drie woorden
Bedenk samenstellingen van drie woorden.
Elk deel van de samenstelling heeft een eigen betekenis.
voetbalschoen samenstelling van voet, bal en schoen
topsnelheid  samenstelling van top en snelheid (heid heeft geen eigen betekenis)

Hoeveel samenstellingen van drie woorden kun je bedenken?
Vijf? Tien? Nog meer?
Kun je ook een paar samenstellingen bedenken van vier woorden?
Voorbeeld: speelgoedvrachtauto

6

7.16.3.13.12.25.15.5.3.26.24.24.16.23

verbandtrommel

17.20.16.5.4.4.23.26.5
fi etsslot

a
12

b
13

c
14

d
15

e
16

f
17 g

18

h
19

i
20

j
21

k
22

l
23m

24

n
25

o
26

p
1

q
2

r
3 s

4

t
5

u
6

v
7

w
8

x
9

ij
10

z
11

Hoeveel samenstellingen van drie woorden kun je bedenken?

Kun je ook een paar samenstellingen bedenken van vier woorden?
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Zie zo Spelling
blok 5 - blok 8

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord.
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt van welk materiaal iets is gemaakt.
Bedenk stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden.
Bedenk er een passend zelfstandig naamwoord bij.

Voorbeelden: 
een papieren zakdoek, een houten regenton

8

Aardrijkskundige bijvoeglijke naamwoorden
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord.
Bedenk bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van plaatsen en landen.
Bedenk bij elk bijvoeglijk naamwoord een passend zelfstandig naamwoord.

Voorbeelden: 
de Antwerpse haven, 
een Italiaans restaurant

7

Lange woorden bedenken
Maak drie kolommen.
Schrijf erboven: vier klankgroepen, vijf klankgroepen en zes klankgroepen.
Bedenk woorden om in de kolommen te schrijven.
Voorbeelden: 
vier klankgroepen: brandweerauto;
vijf klankgroepen: pingpongballetje; 
zes klankgroepen: aardappelschilmesje.

 9 
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Woorden van letters
Kies twee woorden van de week.
Schrijf alle letters van die twee woorden op.
Maak er nieuwe woorden mee.
Hoeveel woorden kun je maken?

 10 

achter
als

as

atoom
camper
coach
echt
emmer
en

harp

help

hommel
iets

is

lint

lamp
last

lont

map

mens

mier
mollen
nacht
nicht
nier

noem
oester
oor

op

pen

pillen
plein
prins
ramp
recht
reis

roep

schep
school
schram

slap

sport
stamp
temmer
tram

trimmen
trommel
troep
troon

s c h o m m e l  +  t r a m p o l i n e

Woorden die hetzelfde klinken
Sommige woorden hebben twee betekenissen. Bijvoorbeeld: bank.
Op de ene bank kun je zitten. Bij de andere bank kun je geld sparen.
Er zijn ook woorden die hetzelfde klinken, maar die je anders schrijft.
Voorbeelden: zij en zei, hard en hart.

Bedenk zinnen. 
Twee woorden in de zin klinken 
hetzelfde, maar betekenen iets anders.

 11 

Medeklinkers achter elkaar
Bedenk woorden waarin de volgende medeklinkers achter elkaar staan: fv en sz.
Deze combinaties komen voor in samenstellingen.
Zo kan het eerste woord eindigen op s en het tweede woord met z beginnen.
Voorbeeld: ziekenhuiszaal.
Er zijn ook woorden die met af beginnen.
Bedenk ook woorden waarin fz en sv achter elkaar staan. 

Kun je er meer dan vijf bedenken? Meer dan tien?

 12 

Alfabetwoorden
Kies een onderwerp waar je veel van weet, bijvoorbeeld 
sport of paarden. 
Bedenk woorden over dat onderwerp.
Ieder woord begint met een andere letter van het alfabet.
Hoeveel woorden kun jij bedenken?

 13 Kies een onderwerp waar je veel van weet, bijvoorbeeld 

Bedenk woorden over dat onderwerp.
Ieder woord begint met een andere letter van het alfabet.

autorace
banden
circuit

Dakar
...

Voor ה t kantoor van �  bank stond � n hou	 n bank.Hĳ  wil graag � n wan� ling ma� n o  r �  ה i.
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Zie zo Spelling
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