
instapkaarten spelling



inhoud  |  instapkaarten  spelling

thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1
thema 1 les 3/13b volt. dw. 2
thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3
thema 1 les 7/14b volt. dw. 4
thema 1 les 9/15a cat. 16d 5
thema 1 les 11/15b volt. dw. 6

thema 2 les 1/13a cat. 37c 7
thema 2 les 3/13b bgvd*  8
thema 2 les 5/14a cat. 37d 9
thema 2 les 7/14b bgvd 10
thema 2 les 9/15a cat. 37e 11
thema 2 les 11/15b dubbelvormen 12

thema 3 les 1/13a cat. 35 13
thema 3 les 3/13b bgvd 14
thema 3 les 5/14a cat. 34 a/b 15
thema 3 les 7/14b bgvd 16
thema 3 les 9/15a cat. 33 a/b/c 17
thema 3 les 11/15b bgvd 18

thema 4 les 1/13a cat. 23 a/b/c 19
thema 4 les 3/13b hele werkwoord 20
thema 4 les 5/14a cat. 32c 21
thema 4 les 7/14b tegenw. dw. 22
thema 4 les 9/15a cat. 27, 28 23
thema 4 les 11/15b dubbelvormen 24

* bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord 

thema 5 les 1/13a cat. 36 25
thema 5 les 3/13b tegenw. dw. 26
thema 5 les 5/14a cat. 27 27
thema 5 les 7/14b dubbelvormen 28
thema 5 les 9/15a cat. 16c 29
thema 5 les 11/15b dubbelvormen 30

thema 6 les 1/13a cat. 9 a/b 31
thema 6 les 3/13b volt. dw. 32
thema 6 les 5/14a cat. 10 a/b 33
thema 6 les 7/14b sameng. ww. 34
thema 6 les 9/15a cat. 11 a/b 35
thema 6 les 11/15b dubbelvormen 36

thema 7 les 1/13a cat. 12 37
thema 7 les 3/13b volt. dw. 38
thema 7 les 5/14a cat. 18 a/b 39
thema 7 les 7/14b dubbelvormen 40
thema 7 les 9/15a cat. 19 a/b 41
thema 7 les 11/15b dubbelvormen 42

thema 8 les 1/13a cat. 20 43
thema 8 les 3/13b dd en tt 44
thema 8 les 5/14a cat. 21 45
thema 8 les 7/14b bgvd 46
thema 8 les 9/15a cat. 378 47
thema 8 les 11/15b d, t of dt? 48



1

spelling  |  thema  1  |  les  1/13a  |  categorie  13  a/b

thema  1

les  1 Eerst proberen

l ! experiment 
n " specerij 
l # koks 
l $ mixer 
n % citrusvrucht 
n & creatief 
n ' specifieke 
l ( extreem 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:     cilinder        cavia        postcode        recent     

 cursus    aspecten    Canada    computer 

les  2

week  1

1 !"#$%& 
2 aspecten 
3 cavia 
4 computer 
5 Canada 
6 cilinder 
7 postcode 
8 recent 

Dit pakket komt, aan de postzegel te zien, uit 5 nada. 
Het heeft de vorm van een 6 inder. De 7 post  
staat er duidelijk leesbaar op. Aan de stempel te zien, 
is het pas vorige week verstuurd. Dat is vrij 8 re .

Ik zit op een 1 sus boetseren. Hier 
leer ik allerlei 2 as  van 

boetseren. Ik boetseer hier een 3 via 
en maak er een foto van. Daarna zet ik 

de foto op mijn 4 uter.

6

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft met c die 
klinkt als s of k.

cijfer insect
cilinder cavia

Dit moet je weten
cilinder cavia
Je hoort      s    . Je hoort      k    .
Je schrijft c. Je schrijft c.
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2

spelling  |  thema  1  |  les  3/13b  |  voltooid  deelwoord  zelfde  klank

’t kofschip x

Eerst proberen

n 1 verfilmd 
n 2 ondertekend 
l 3 beantwoordt 
l 4 leidde 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

kneuzen

strompelen

aarzelen

vergissen

pesten

zetten

schamen

verleden tijd enkelvoud

!"#$%&' 
strompelde 
aarzelde 
vergiste 
pestte 
zette 
schaamde 

voltooid deelwoord

Hij heeft zijn knie ()*"#$%+  .

Hij komt mijn kant op gestrompeld  .

Hij heeft even geaarzeld  .

Hij heeft zich blijkbaar vergist  .

Wordt hij straks niet gepest  ?

Hij heeft het op een rennen gezet  .

Ik heb me wel een beetje geschaamd  .

les  4

les  3

n 5 overleefd 
l 6 besteedde 
l 7 wed 
n 8 overtuigd 

8

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord van zelfde-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Kijk naar het hele werkwoord. Haal er en af.
Is de laatste letter een medeklinker uit ’t kofschip x?
Ja  voltooid deelwoord met t
Nee  voltooid deelwoord met d
Let op: de v verandert in f en de z in s.

zelfde klank
d t

hele werkwoord  branden  proeven  reizen  praten

verleden tijd enkelvoud  brandde  proefde  reisde  praatte

voltooid deelwoord gebrand geproefd gereisd gepraat

x
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3

spelling  |  thema  1  |  les  5/14a  |  categorie  16  a/b

thema  1

Eerst proberen

l ! Canada 
n " populair 
l # cultureel 
l $ provincie 
n % brochure 
l & procedure 
n ' douane 
n ( planning 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   make-up    T-shirt    computer    charmant   

  bureau      game      cadeau      enthousiast  

1 Dit is Aisha. Ze is jarig. Ze zit aan haar b . !"#$%& 
2 Ze speelt een g  op haar c .  game 

computer 

3 Dat spel is het c  dat ze van haar vader heeft gekregen. cadeau 
4 Aisha is erg e  over het spel. enthousiast 
5 Het T-  dat ze aan heeft, is een cadeau van haar zus. T-shirt 
6 Van haar moeder kreeg Aisha m . make-up 
7 Ziet ze er niet ch  uit? charmant 

les  6

les  5

week  2

10

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je Engelse en Franse 
leenwoorden schrijft.

team chauffeur

keeper café

Dit moet je weten
Er is geen Nederlandse regel voor 
het schrijven van deze woorden.
Je schrijft deze woorden op de 
Engelse of Franse manier.
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4

spelling  |  thema  1  |  les  7/14b  |  voltooid  deelwoord  andere  klank

Eerst proberen

l ! gebeurt 
l " beleeft 
n # plaatsgevonden 
n $ overvallen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

treffen

binden

worden

winnen

vinden

vallen

werven

verleden tijd 
enkelvoud

trof

bond

werd

won

vond

viel

wierf

voltooid deelwoord

Hij heeft het met zichzelf !"#$%&'()  .

Het paard is aan de boom gebonden  .

Ze is vanmiddag ziek geworden  .

Ik heb de hoofdprijs gewonnen  .

Waar heb je dat geld gevonden  ?

Er is een hoop regen gevallen  .

Er zijn vijf nieuwe leden geworven  .

les  8

les  7

n % verdronken 
l & verbrandt 
n ' overkomen 
l ( verlang 

12

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid deelwoord 
van andere-klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord van andere-
klankwerkwoorden eindigt meestal op en.

andere klank

hele werkwoord  roepen  schrijven  kiezen  houden

verleden tijd 
enkelvoud  riep  schreef  koos  hield

voltooid deelwoord geroepen geschreven gekozen gehouden
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5

spelling  |  thema  1  |  les  9/15a  |  categorie  16d

thema  1

Eerst proberen

n ! baby 
l " enthousiasme 
n # yoga 
l $ weekend 
n % type 
n & royaal 
l ' detail 
l ( race 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:  jury    typen    baby    hobby    symbool    pony    gym 

1 !"#$ 

3 pony 

5 jury 

7 typen 

les  10

les  9

week  3

2 hobby 

4 gym 

6 symbool 

14

Tekenen 
is mijn ...

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met y schrijft.

baby 

Dit moet je weten
Woorden met y zijn leenwoorden uit 
verschillende talen.
Je hoort      i      (gym),      ie     (baby) 
of      j      (yoga).
Je schrijft y.
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6

spelling  |  thema  1  |  les  11/15b  |  voltooid  deelwoord

Eerst proberen

l ! houd 
n " overdreven 
l # vindt 
n $ verdacht 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

barsten

braden

bezoeken

verstaan

vragen

kunnen

scheiden

verleden tijd 
enkelvoud

barstte

braadde

bezocht

verstond

vroeg

kon

scheidde

voltooid deelwoord

Dat bordje is zo te zien !"#$%&'()  .

Die kalkoen is mooi bruin gebraden  .

Ik heb hem in het ziekenhuis bezocht  .

Heb je me wel goed verstaan  ?

Ik heb het al drie keer gevraagd  .

Hij heeft het echt nooit goed gekund  .

De ouders van Bram zijn gescheiden  .

les  12

les  11

l % verbindt 
n & ondervraagd 
n ' gekocht 
l ( geldt 

16

voltooid deelwoord

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord van onregelmatige 
werkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord van zelfde-klankwerkwoorden 
eindigt vaak op d of t. Enkele zelfde-klankwerkwoorden 
hebben een voltooid deelwoord dat eindigt op en.

Het voltooid deelwoord van andere-klankwerkwoorden 
eindigt vaak op en. Enkele andere-klankwerkwoorden 
hebben een voltooid deelwoord dat eindigt op d of t.

onregelmatig

zelfde klank andere klank

hele werkwoord  bakken  vragen  zoeken

verleden tijd enkelvoud  bakte  vroeg  zocht

voltooid deelwoord gebakken gevraagd gezocht
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7

spelling  |  thema  2  |  les  1/13a  |  categorie  37c

thema  2

les  1 Eerst proberen

l ! jog 
l " hobby 
n # Beukenlaan 
l $ typisch 
n % dennenboom 
n & paardenbloem 
n ' rozenstruik 
l ( simpele 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Zet de woorden in het eerste rijtje in het meervoud.
Plak een woord uit het tweede rijtje erachter en schrijf het nieuwe woord op.

bij !" #$    boek woordenboek  

brief brieven    leven mensenleven 

kers  kersen    hok kippenhok 

kip  kippen    huis ziekenhuis 

mens mensen    korf !" #%&'() 
woord woorden    bus brievenbus 

zaak zaken    pit kersenpit 

zieke zieken    reis zakenreis 

les  2

week  1

24

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen schrijft.
Samenstellingen van zelfstandige naamwoorden 
met de tussenletters en.

woordenboek

Dit moet je weten
Je schrijft de samenstelling met en:

naamwoord is
 (woordenboek = zelfstandig naamwoord)

zelfstandig naamwoord is
 (woord = zelfstandig naamwoord)

heeft
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8

spelling  |  thema  2  |  les  3/13b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord  zelfde  klank  -d-

Eerst proberen

l ! vertelt 
l " gebeurt 
l # verlangt 
n $ uitgebreide 

n % herinnerde 
n & verbeterde 
l ' benoemt 
n ( gebeurde 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

zagen

schaven

kneuzen

smeden

passeren

bewaard

voltooid deelwoord

Ik heb !"#$$%&  .

Ik heb geschaafd  .

Ik heb gekneusd  .

Ik heb gesmeed  .

Ik heb gepasseerd  .

Ik heb bewaard  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

het !"#$$%'(  hout

de geschaafde   plank

de gekneusde  enkel

het gesmede  plan

de gepasseerde  speler

het bewaarde  snoepje

les  4

les  3

26

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je bijvoeglijke naamwoorden schrijft die 
afgeleid zijn van een voltooid deelwoord.
Dit heet: een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord eindigt op d.
Achter het bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord komt een e.

zelfde klank

hele werkwoord  kleuren  branden  proeven

voltooid deelwoord  gekleurd  gebrand  geproefd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de gekleurde muur de gebrande pinda het geproefde eten
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9

spelling  |  thema  2  |  les  5/14a  |  categorie  37d

thema  2

Eerst proberen

n ! boordevol 
l " dierentuin 
l # paardenstaart 
l $ kattenkwaad 
l % paddenstoel 
n & spinnewiel 
n ' apetrots 
n ( beresterk 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Waarom krijgen de 
maar e?
Schrijf ze op bij de

aspergesoep 
maneschijn 

) Het hele woord is geen zelfstandig naamwoord.

 !"#$%&"'( 
) Het eerste woord is geen zelfstandig naamwoord.

 rodekool 
) Het eerste woord heeft geen meervoud op -en.

 aspergesoep 
) Het eerste woord heeft ook een meervoud op -es.

 groenteman 
)  Het eerste woord verwijst naar iets of iemand 

waarvan er maar één is.

 maneschijn   zonnebril 
)  Een of beide woorden in de samenstelling hebben 

geen letterlijke betekenis.

 bruidegom  hagedis 

les  6

les  5

week  2

28

Zoals jij is er 
maar één.

Van jou ook!

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met de 
tussenletter e schrijft.

groenteman

Dit moet je weten
Je schrijft e als:

hele woord geen zelfstandig naamwoord 
is (reuzeleuk)

eerste woord geen zelfstandig 
naamwoord is (rodekool)

eerste woord geen meervoud op -en heeft 
(aspergesoep)

eerste woord ook een meervoud op -es 
heeft (groenteman)

eerste woord geen meervoud heeft 
(rijstepap)

Je schrijft ook e als:
eerste woord naar iets of iemand verwijst, 

waarvan er maar één is (Koninginnedag)

apekool)

Je leert deze regel in stappen met de 
spellinghulp woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman.
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10

spelling  |  thema  2  |  les  7/14b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord  zelfde  klank  -t-

Eerst proberen

l ! leed 
l " werd 
n # benutte 
n $ mislukte 

n % voorgezette 
l & gleed 
n ' veroorzaakte 
l ( streed  

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

onderstrepen

ontdekken

pesten

stichten

aanraken

ontsnappen

voltooid deelwoord

Ik heb !"#$%&'()$*+  .

Ik heb ontdekt  .

Ik heb gepest  .

Ik heb gesticht  .

Ik heb de spin aangeraakt  .

Ik ben ontsnapt  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord

de !"#$%&'()$*,-  zin

het ontdekte  land

het gepeste  kind

het gestichte  brandje

de aangeraakte  spin

de ontsnapte  boef

les  8

les  7

30

werkwoordspelling

zelfde klank

hele werkwoord  fietsen  schatten

voltooid deelwoord  gefietst  geschat

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de gefietste afstand de geschatte afstand

Dit moet je weten
fietsen Het voltooid deelwoord eindigt op t.
  Achter het bijvoeglijk gebruikt voltooid 

deelwoord komt een e.
schatten  Heel soms krijg je een dubbele medeklinker. 

Denk aan de regel voor bakker.

Dit ga je leren
Je leert hoe je het 
bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord van 
zelfde-klankwerkwoorden 
schrijft.
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11

spelling  |  thema  2  |  les  9/15a  |  categorie  37e

thema  2

Eerst proberen

l ! apetrots 
l " platteland 
n # dorpsstraat 
n $ bakkerszaak 
n % kapperszaak 
n & stadsschouwburg 
l ' ziekenhuis 
l ( sterrenwacht 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Maak een woord door de tussenletter s toe te voegen.

1 meisje + koor Justin zingt bij ons !"#$%&'()*+  .

2 visser + vloot Soms zingt hij over de vissersvloot   .

3 varken + hok Soms zelfs over een varkenshok   .

4 dorp + plein We oefenen in een zaaltje aan het dorpsplein   .

5 stad + deel Dat is in stadsdeel   Zuid.

6 verkeer + bord Justins fiets staat aan een verkeersbord   vast.

7 dame + fiets Het is een echte damesfiets   .

8 staat + loterij ‘Ja,’ zegt hij, ‘die won ik bij de staatsloterij   .’

les  10

les  9

week  3

32

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met de 
tussenletter s voor s of z schrijft.

dorpsstraat

Dit moet je weten
Je schrijft een tussen-s als je deze ook 
uitspreekt: dorpsplein.
Als het tweede woord van de samenstelling 
begint met s of z, schrijf je vaak een 
tussen-s. Ook al hoor je die niet apart:
dorp + straat = dorpsstraat.
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12

spelling  |  thema  2  |  les  11/15b  |  dubbelvormen:  besteed  /  besteedde

week  x

les  1

Eerst proberen

l ! beefde 
n " verwoeste 
n # vergrote 
n $ belande 

n % verontruste 
l & vreesde 
l ' geloofde 
l ( niesde (nieste) 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

verbranden

bereiden

vergroten

verwachten

bevrijden

verleden tijd enkelvoud

ik !"#$%&'()* 

ik bereidde 

ik vergrootte 

ik verwachtte 

ik bevrijdde 

voltooid 
deelwoord

verbrand

bereid

vergroot

verwacht

bevrijd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de !"#$%&')*  
schuur

de bereide  
maaltijd

de vergrote 
tekening

de verwachte  
levertijd

het bevrijde  
konijn

les  12

les  11

34

week  x werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord 
schrijft van zelfde-
klankwerkwoorden met 
voorvoegsel en stam op d of t.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij. 
Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:

e
Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

zelfde klank met voorvoegsel

hele werkwoord  besteden  vergroten

verleden tijd enkelvoud  besteedde  vergrootte

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord het bestede geld de vergrote foto
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13

spelling  |  thema  3  |  les  1/13a  |  categorie  35

thema  3

les  1 Eerst proberen

n ! tv-programma 
n " Noord-Brabant 
l # platteland 
n $ auto-ongeluk 
l % verkeersslachtoffers 
n & klaar-over 
l ' dorpsstraat 
l ( wegenkaart 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Waarom krijgt dit woord een koppelteken?
Schrijf het woord bij de juiste reden.

klaar-over, 12-jarige, oud-leerling, Zuid-Holland, na-aper, sint-bernard, tussen-s, 
kleuren-tv

) Het is een aardrijkskundige naam. 

 !"#$-%&'()*$ 
) Er staat een cijfer, losse letter of symbool in.

 12-jarige  tussen-s 
) Er staat een afkorting in.

 kleuren-tv 
) Het eerste woord zegt iets bijzonders over het tweede woord.

 klaar-over  oud-leerling  sint-bernard 
)  Er staan in de samenstelling twee klinkers naast elkaar die je anders niet goed 

kunt lezen.

 na-aper 

les  2

week  1

42

na-aper na-aper

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met een 
koppelteken schrijft.

zee-egel

Dit moet je weten
Je gebruikt een koppelteken in een 
samenstelling:

-

symbool (12- - -

- -

-

-
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14

spelling  |  thema  3  |  les  3/13b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord  andere  klank

Eerst proberen

l ! gepeinsd 
n " achtergelaten 
n # verborgen 
n $ gevonden 

n % gewonnen 
l & verrast 
l ' omhelst 
l ( gekletst 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

overschrijden

aantrekken

opmeten

verdrinken

opeten

krimpen

bespreken

voltooid deelwoord

Ik heb !"#$%&'()*+,  .

Ik heb aangetrokken  .

Ik heb opgemeten  .

Hij is verdronken  .

Ik heb opgegeten  .

Ik ben gekrompen  .

Ik heb besproken  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

de !"#$%&'()*+,  snelheid

de aangetrokken  broek

de opgemeten  lengte

het verdronken  kalf

de opgegeten  koek

de gekrompen  trui

de besproken  dictees

les  4

les  3

44

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord 
van andere-klank-
werkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord eindigt meestal op en.
Je schrijft het bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord hetzelfde als het voltooid deelwoord.

andere klank

hele werkwoord  roepen  vinden  f luiten

voltooid deelwoord  geroepen  gevonden  gef loten

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de geroepen kinderen de gevonden schat het gef loten lied
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spelling  |  thema  3  |  les  5/14a  |  categorie  34  a/b

thema  3

Eerst proberen

l ! tv-programma 
n " ideeën 
l # na-apers 
l $ papegaaien 
n % kopieën 
n & smeuïg 
n ' ingrediënt 
l ( vanille-ijs 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Kijk naar het enkelvoud. Ligt de klemtoon 
wel of niet achteraan? Kruis aan.
Schrijf dan het woord in het meervoud.

enkelvoud

bacterie

fantasie

idee

industrie

kolonie

kopie

porie

strategie 

klemtoon 
achteraan

klemtoon niet 
achteraan

meervoud

!"#$%&'() 
fantasieën 
ideeën 
industrieën 
koloniën 
kopieën 
poriën 
strategieën 

les  6

les  5

week  2

46

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een trema schrijft.

meervoud:  andere woorden: 

knieën ruïne

Dit moet je weten
meervoud:
Je schrijft een trema op de laatste e.
Ligt de klemtoon niet op de laatste klankgroep? (olie)
Dan komt achter het enkelvoud n. (oliën)
Ligt de klemtoon wel op de laatste klankgroep? (knie)
Dan komt achter het enkelvoud ën. (knieën)

overige woorden: 
Kijk of de klinkers verkeerd gelezen kunnen worden.
Ja   Schrijf een trema op de klinker waarmee de 

nieuwe klankgroep begint. (ruïne)
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spelling  |  thema  3  |  les  7/14b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord  andere  klank

Eerst proberen

n ! aangewezen 
l " beantwoordt 
l # voorbereid 
l $ aangebrand 

n % thuisgekomen 
n & overgebleven 
n ' meegebrachte 
l ( vermoedt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

overschrijven

graven

opblazen

bedenken

houden

opzoeken

voltooid deelwoord

Ik heb !"#$%&'()*+"+,  .
Ik heb gegraven  .

Ik heb opgeblazen  .

Ik heb bedacht  .

Ik heb gehouden  .

Ik heb opgezocht  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

de !"#$%&'()*+"+,  brief

de gegraven  kuil

de opgeblazen  ballon

het bedachte  plan

de gehouden  kippen

de opgezochte  woorden

les  8

les  7

48

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord van andere-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt 
je om de juiste schrijfwijze te vinden.

andere klank

hele werkwoord  schrijven  zoeken  vragen

voltooid deelwoord  geschreven  gezocht  gevraagd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de  geschreven brief de  gezochte fout het  gevraagde boek
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spelling  |  thema  3  |  les  9/15a  |  categorie  33  a/b/c

thema  3

Eerst proberen

l ! poëzie 
n " ’s avonds 
l # theorieën 
l $ strategieën 
n % Nora’s 
n & pagina’s 
l ' België 
n ( trema’s 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Kijk in Emma’s agenda. Vul het goede 
woord in en gebruik steeds de apostrof.

’s !"#$%&'()  past Emma op de *+,-’s  .

Vrijdag: ’s Morgens   stelt Emma menu’s   samen.

Vrijdag: ’s Middags   heeft ze Anna’s   feest.

Zaterdag: ’s Winters   gaat ze elk jaar skiën.

Zo Ma Di Wo Do Vr Za 

Oppassen op 
de baby’s
(vanaf nu: 
altijd 
’s woensdags!)

’s morgens: 
Menu’s 
samenstellen
’s middags: 
Anna’s feest

Net als elke 
winter: skiën!

les  10

les  9

week  3

50

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een 
apostrof schrijft.

’s morgens piano’s Selma’s 

Dit moet je weten
’s morgens

Je hoort      s     .
Je schrijft ’s.
Let op: na de ’s komt een spatie.

piano’s, Selma’s 
Je hoort een lange klank aan het eind. 
Je schrijft één teken: a, e, i, o, u 
(piano, Selma).
In het meervoud en als bezitsvorm 
schrijf je één klinker met ’s (piano’s, 
Selma’s).
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spelling  |  thema  3  |  les  11/15b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord

Eerst proberen

l ! verkleed 
l " bespiedt 
l # besteed 
l $ verraadt 

n % uitgebroede 
n & opgewonden 
n ' ontvluchte 
n ( bevrijde 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

omslaan

aantasten

onderzoeken

onderscheiden

opeten

uitbreiden

voltooid deelwoord

Het is !"#$%&'#()  . 

Het is aangetast  .

Ik heb onderzocht  .

Ik heb onderscheiden  .

Ik heb opgegeten  .

Ik heb uitgebreid  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

het !"#$%&'#()  weer 

de aangetaste  huid

de onderzochte  resultaten

de onderscheiden  held

de opgegeten  appel

de uitgebreide  website

les  12

les  11

52

werkwoordspelling

zelfde klank andere klank

hele werkwoord  branden  schatten  f luiten

voltooid deelwoord  gebrand  geschat  gefloten

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de  gebrande pinda de  geschatte afstand het  gef loten lied

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord 
van zelfde- en andere- 
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt je om de juiste 
schrijfwijze te vinden.
Let op: heel soms krijg je een dubbele medeklinker: geschatte.
Denk aan de regel voor bakker.
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spelling  |  thema  4  |  les  1/13a  |  categorie  23  a/b/c

thema  4

les  1 Eerst proberen

n ! eventueel 
l " ’s middags 
l # foto’s 
l $ diploma’s 
n % officiële 
n & materiaal 
n ' linialen 
l ( lekkers 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf bij elke afbeelding een woord dat erbij past.
Kies uit:   industrieel    financieel    actueel    officieel    liniaal    sociaal    speciaal 

1 a  !"#$%&' 

2 f  financieel 

3 l  liniaal 

4 s  sociaal 

5 i  industrieel 

6 o  officieel 

7 s  speciaal 

les  2

week  1

60

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met iaal, ieel en 
ueel schrijft.

liniaal

financieel actueel

Dit moet je weten
liniaal 
Je hoort     iejaal  .
Je schrijft iaal.

financieel  actueel
Je hoort     iejeel  . Je hoort     uweel  .
Je schrijft ieel. Je schrijft ueel.
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spelling  |  thema  4  |  les  3/13b  |  hele  werkwoord  (infinitief)

1

2

3

4

5
6 7

8

week  x

Eerst proberen

l ! bereid voor 
n " onderschatten 
n # bestuderen 
l $ begeleidt 

n % uitleggen 
l & vind 
l ' ondervind 
n ( behoeden 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.

1 Daphne en Sara moeten erg hard la . !"#$%& 
2 De vogel zit te broe  op haar eieren. broeden 
3 Kijk die baby nou eens krui  door de kamer. kruipen 
4 Dat ijsje is aan het smel  in de zonnewarmte. smelten 
5 De twee mannen zaten stil te vi . vissen 
6 Wat zou die vrouw aan het le  zijn? lezen 
7 Het begon stevig te re . regenen 
8 Schr  is haar grootste hobby. Schrijven 

les  4

les  3

62

week  x werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het hele 
werkwoord in een zin schrijft.
Een ander woord voor het hele 
werkwoord is infinitief.

Dit moet je weten
Het hele werkwoord is een werkwoord dat niet van 
vorm verandert in de zin.

tijd  Het kind zit te kleuren. 
Het kind zat te kleuren.

getal   Het kind zit te kleuren. 
De kinderen zitten te kleuren.
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spelling  |  thema  4  |  les  5/14a  |  categorie  32c

thema  4

Eerst proberen

l ! speciale 
n " gemeneriken 
l # sociale 
n $ slimmeriken 
n % dreumesen 
n & kieviten 
l ' fluwelen 
l ( ideale 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in.
Kies uit:   leeuweriken    monniken    stommeriken   

  bangeriken     haviken     perziken 

1 Mannen die in een klooster wonen.
2 Vogels die mooi kunnen zingen en hoog vliegen.
3 Een soort roofvogels met kromme snavel en scherpe ogen.
4 Sappige vruchten met een zacht vel en een grote pit.
5 Mensen die angstig zijn.
6 Mensen die steeds dezelfde fout maken.

1 m o n n i k e n

2 l e e u w e r i k e n

3 h a v i k e n

4 p e r z i k e n

5 b a n g e r i k e n

6 s t o m m e r i k e n

Wat lees je bij de pijl? keizer  

les  6

les  5

week  2

64

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je meervouden van woorden met 
onbeklemtoonde e of i aan het eind schrijft.

leeuweriken

Dit moet je weten
leeuwerik  De laatste klankgroep rik heeft 

geen klemtoon.
Je schrijft het meervoud met één 
medeklinker: leeuweriken.

Na een onbeklemtoonde e of i komt er geen 
dubbele medeklinker.
Let op: deze regel geldt alleen voor de 
onbeklemtoonde klankgroepen esen, eten, 
iken of iten.
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spelling  |  thema  4  |  les  7/14b  |

Eerst proberen

n ! aanzetten 
l " verantwoorde 
l # samengevatte 
n $ voorbereiden 

n % wendden 
l & opgevoede 
l ' overdreven 
n ( afronden 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul in elke tweede zin de verleden tijd in van het gekleurde werkwoord.
In de verleden tijd krijgen deze werkwoorden -dd- of -tt-.

1 Afgelopen maandag waren we de hele dag aan het sporten.

 Afgelopen maandag !"#$%&'(  we de hele dag.

2 De drie huizen stonden compleet uit te branden.

 De drie huizen brandden   compleet uit.

3 Op het feestje liepen de meisjes de jongens te verleiden.

 Op het feestje verleidden   de meisjes de jongens.

4 Die jongens waren om veel geld aan het wedden.

 Die jongens wedden   om veel geld.

5 Gisteren waren de kinderen zich aan het verkleden als griezels.

 Gisteren verkleedden   de kinderen zich als griezels.

6 We zaten braaf te wachten tot we aan de beurt waren.

 We wachtten   braaf tot we aan de beurt waren.

les  8

les  7

66

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het hele 
werkwoord en de verleden 
tijd meervoud van zelfde-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Bij zelfde-klankwerkwoorden lijken twee vormen veel op elkaar:

praten)
praatten de kinderen)

Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

zelfde klank

hele werkwoord praten raden

verleden tijd meervoud praatten raadden
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spelling  |  thema  4  |  les  9/15a  |  categorie  27,  28

thema  4

Eerst proberen

n ! kennissen 
l " monniken 
l # luiwammesen 
n $ energie 
n % middeleeuwen 
l & haviken 
l ' perziken 
n ( humor 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   effect    snorretje    humor    wegens    dosis    accent    herkenning 

1 De boef heeft zo te zien een goed gevoel voor h . !"#$% 
2 Hij heeft in ieder geval een flinke d  zelfvertrouwen. dosis 
3 Zo te zien, is hij niet bang voor h . herkenning 
4 Tien dezelfde affiches bij elkaar geeft een mooi e . effect 
5 W  welk misdrijf zou hij gezocht worden? Wegens 
6 Aan zijn a  te horen, komt hij uit Groningen. accent 
7 Hij heeft een mooie krul in zijn s . snorretje 

les  10

les  9

week  3

68

Sta ik er
even mooi op!

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een lange klank of 
een korte klank aan het eind van een 
klankgroep schrijft.

jager bakker

  leraressen

Dit moet je weten

lange klank, dan schrijf je de lange klank 
met één teken: lera.

korte klank, dan schrijf je achter de korte 
klank twee dezelfde medeklinkers: ressen.

eraressen.

Gebruik de spellinghulp jager of bakker.
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spelling  |  thema  4  |  les  11/15b  |  dubbelvormen:  praten  /  praatten

Eerst proberen

l ! afgewassen 
n " zingend 
n # fluitend 
l $ verwaarloosd 

l % geverfd 
n & opmerkend 
n ' piepend 
l ( gesmeerd 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het tegenwoordig deelwoord op.
Hoe zijn deze mensen aan het lezen?
Kies uit deze werkwoorden: gapen, huilen, lachen, blozen, slapen, schommelen, springen, fluiten.

1 Jonas leest bijna !"#$%&'  .

2 Amber leest fluitend   .

3 Ryan leest huilend   .

4 Ruben leest lachend   .

les  12

les  11

5 Noa leest schommelend   .

6 Keano leest springend   .

7 Levi leest gapend   .

8 Britt leest blozend   .
70

werkwoordspelling

Dit moet je weten
Het tegenwoordig deelwoord zegt hoe iets gebeurt.
Je schrijft het tegenwoordig deelwoord als het hele 
werkwoord + d. Ik ga lopend naar school.

Dit ga je leren
Je leert hoe je het 
tegenwoordig deelwoord 
schrijft.

hele werkwoord lopen fietsen kleuren

tegenwoordig deelwoord lopend fietsend kleurend

514141_TA4_T4.indd   70 28-03-13   16:10



25

spelling  |  thema  5  |  les  1/13a  |  categorie  36

thema  5

les  1 Eerst proberen

l ! document 
l " middeleeuwen 
n # zijden 
n $ juten 
l % historie 
l & interesse 
n ' katoenen 
n ( rubberen 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord op.
Kies uit:  papieren   fluwelen   glazen   blikken  
  ijzeren   bronzen   zilveren   betonnen 

1 Een huwelijk van vijfentwintig jaar noem je 
 een z  huwelijk.  !"#$%&'( 
2  Je hebt zelfs een bl  huwelijk, van zevenendertig  blikken 
 en een halve maand.  

3 Een huwelijk van negenentwintig jaar is een f  huwelijk.  fluwelen 
4 Een huwelijk van acht jaar noem je een br  huwelijk. bronzen 
5 Wie zes jaar getrouwd is, mag zijn ij  huwelijk vieren.  ijzeren 
6 Een p  huwelijk bestaat nog maar twee jaar.  papieren 
7 Maar hoe noem je dan een huwelijk van een jaar? 
 Een g  huwelijk?  glazen 
8 En het huwelijk van mijn overgrootouders? 
 Een be  huwelijk?  betonnen 

les  2

week  1

4

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden schrijft.

gouden 

Dit moet je weten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
zegt waarvan een zelfstandig 
naamwoord is gemaakt.
Een gewoon bijvoeglijk naamwoord 
eindigt op e.
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 
eindigt op en.

Een mooie ring van goud is een mooie, 
gouden ring.
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spelling  |  thema  5  |  les  3/13b  |

Eerst proberen

n ! verlangd 
n " bemoeit 
n # benadert 
l $ praten 

l % raadden 
n & verteld 
l ' verrassen 
l ( teleurgestelde 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord tegenwoordige tijd
hij-vorm

voltooid deelwoord

verdelen

belonen

ontsporen

herkennen

getuigen

vertellen

jij !"#$%&'(  

hij beloont  

de trein ontspoort 
zij herkent 
hij getuigt 
jij vertelt 

Jij hebt het snoep !"#$%&)*  .

Hij heeft mij beloond  .

De trein is ontspoord  .

Zij heeft mij herkend  .

Hij heeft voor mij getuigd  .

Jij hebt verteld  .

les  4

6

werkwoordspelling

zelfde klank met voorvoegsel

werkwoord   benoemen   vertellen   ontsporen

tegenwoordige tijd
hij-vorm

 hij benoemt  hij vertelt  hij ontspoort

voltooid deelwoord  hij heeft benoemd  hij heeft verteld  hij is ontspoord

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde-
klankwerkwoorden met 
een voorvoegsel schrijft.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel 
erbij. Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:

de hij-vorm in de tegenwoordige tijd
het voltooid deelwoord 

Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

les  3
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spelling  |  thema  5  |  les  5/14a  |  categorie  27

thema  5

Eerst proberen

n ! abonnement 
l " koude 
l # ijzeren 
n $ propaganda 
l % fluwelen 
n & heerschappij 
n ' interesse 
l ( saaie 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in. 
Kies uit:  accu   commandant   defensie   effect  
  energie   interesse   kolonie   moreel 

1 Batterij voor de auto. a c c u
2  Leider van een groep 

soldaten. c o m m a n d a n t
3  Heeft te maken met hoe 

het hoort. m o r e e l

4 Verdediging. d e f e n s i e
5  Indonesië was vroeger 

een ... van Nederland. k o l o n i e

6  Gevolg. e f f e c t
7  Dat heb je nodig om iets 

te doen. e n e r g i e

8 Aandacht. i n t e r e s s e

Zet de letters in de gekleurde vakjes achter elkaar. Welk woord lees je? 
(Het is iets uit het binnenste van de aarde.)

aardkern   

les  6

les  5

week  2

8

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een lange klank of een 
korte klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

jager bakker

    leraressen

Dit moet je weten
Verdeel het woord in klankgroepen.
Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange 
klank, dan schrijf je de lange klank met één teken:

 lera
Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte 
klank, dan schrijf je achter de korte klank twee 
dezelfde medeklinkers: ressen
Je schrijft het hele woord: leraressen

Gebruik de spellinghulp 
jager of bakker.
Gebruik de spellinghulp 
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spelling  |  thema  5  |  les  7/14b  |  dubbelvormen:  benoemt  /  benoemd

Eerst proberen

n ! bereidde 
n " verantwoorde 
n # verplichte 
l $ bestelt 

l % vervangt 
n & verbrandde 
l ' besloten 
l ( verrast 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. 

werkwoord

verwachten

verplichten

verkleden

vergroten

bevrijden

bezetten

verleden tijd
enkelvoud

zij !"#$%&'()* 
ik verplichtte 
zij verkleedde 
hij vergrootte 
zij bevrijdde 
hij bezette 

bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord

het !"#$%&')*  bericht

de verplichte  toets

de verklede  pop

de vergrote  foto

het bevrijde  dier

de bezette  plek

les  8

10

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde-
klankwerkwoorden met 
een voorvoegsel en stam 
op d of t schrijft.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij. 
Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:

de verleden tijd enkelvoud 
het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met e 

Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

zelfde klank met voorvoegsel

werkwoord   beantwoorden   vergroten   ontmoeten

verleden tijd e.v.  ik beantwoordde  ik vergrootte  ik ontmoette

bijv. gebruikt 
volt. deelwoord

 de beantwoorde brief  de vergrote foto  de ontmoete vriend

les  7
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spelling  |  thema  5  |  les  9/15a  |  categorie  16c

thema  5

Eerst proberen

n ! excuses 
l " formulering 
n # explosie 
l $ energie 
n % extreem 
l & terrorisme 
l ' accu 
n ( complex 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in. In elk woord zit een x. 
Kies uit:  exact   examen   excuus   experiment   explosie   export   expres 

1 Uitvoer (alles wat we aan het buitenland verkopen).
2 Uitdrukkelijk (met opzet).
3 Uiting van spijt (als je sorry zegt).
4 Uitprobeersel (testje).
5 Uiterst nauwkeurig (heel precies).
6 Uitzoeken wat iemand weet (proefwerk).
7 Uiteenspatting (van een bom bijvoorbeeld).

1 e x p o r t
2 e x p r e s

3 e x c u u s

4 e x p e r i m e n t

5 e x a c t

6 e x a m e n

7 e x p l o s i e

Zet de letters in de gekleurde vakjes achter elkaar. Welk woord lees je? 

tsunami  

les  10

les  9

week  3

12

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met x schrijft.

taxi

Dit moet je weten
Bijna alle woorden met x zijn 
leenwoorden uit het Latijn.
Je hoort     ks   , je schrijft x.
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spelling  |  thema  5  |  les  11/15b  |  dubbelvormen:  beantwoorde  /  beantwoordde

Eerst proberen

l ! verspreidden 
l " begroetten 
l # klappertandde 
n $ pratende 

n % brandende 
n & zuchtend 
l ' barstte 
n ( badend 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. 

werkwoord

bloeden

barsten

vergroten

schatten

redden 

bevrijden

tegenwoordig deelwoord

een !"#$%&'(  wondje

een barstend  vat

een vergrotend  effect

schattend  rekenen

een reddend  vlot

een bevrijdend  gevoel

tegenwoordig deelwoord

de !"#$%&'%)  vinger

een barstende  hoofdpijn

de vergrotende  trap

de schattende  blik

de reddende  engel

de bevrijdende  woorden

les  12

les  11

14

werkwoordspelling

hele werkwoord   lopen   fietsen

tegenwoordig 
deelwoord

 een lopend vuurtje
 de lopende band

 een fietsend kind
 de fietsende vrouw

Dit ga je leren
Je leert hoe je het 
tegenwoordig deelwoord 
schrijft.

Dit moet je weten
Je schrijft het tegenwoordig deelwoord 
als het hele werkwoord + d.
Soms komt achter het tegenwoordig 
deelwoord nog een e.

thema  5

514146_T5.indd   14 28-03-13   16:15



31

spelling  |  thema  6  |  les  1/13a  |  categorie  9  a/b

thema  6

les  1 Eerst proberen

l ! taxi 
n " rechtstreeks 
n # luchthaven 
l $ explosie 
n % verlichting 
n & chaos 
l ' claxons 
l ( experiment 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 S chrijf het woord op. 
Kies uit:  onzichtbaar   inlichtingen   prachtige   gezichten  
  berichtje   verwachting   onrechtvaardig   oprichting 

Tip: de blauwe letter is de eerste letter van het woord.

1 Ik heb net je !"#$%&'()  gelezen. 

2 Mijn tante Vera is in verwachting   .

3 Zag je die verbaasde gezichten     ?

4 Die vlek is zo goed als onzichtbaar   .

5 Cor vindt die straf onrechtvaardig  .

6 De oprichting    van onze club was mijn idee.

7 Bedankt voor de prachtige   paardenbloemen.

8 Kan ik hier inlichtingen   over de reis krijgen?

2 g of ch? Schrijf het woord op.

les  2

week  1

Chaos in luchtvaart
Dat het een 1! aos is in de Ierse luchtvaart 
wordt steeds duidelijker. Een willekeurige 
dag op de 2!lu thaven van Dublin: Een 
3!meni te reizigers staart 4!zenuwa tig bij 
het bord met vertrektijden. Een dikke Tsjech 
en zijn zwaar opgemaakte 5!e tgenote 
willen weten wanneer de eerste vlucht naar 

Praag is. Niemand heeft enig idee. 
6!A ter in de hal wordt een 7!twinti tal 
luchtbedden opgepompt voor mensen die 
willen slapen. De 8!verli ting in die hoek 
wordt uitgedaan. Dan wordt 9!onverwa t 
de vlucht naar Praag aangekondigd. De 
Tsjechen zijn 10!opgelu t. Anderen 
hebben minder geluk.

22

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met cht en ch 
schrijft.

nacht lach

nachtegaal goochelaar

Dit moet je weten
nachtegaal goochelaar

Je hoort       gt    . Je hoort       g    .
Je schrijft cht. Je schrijft ch.
  Er zijn maar een paar 

woorden met ch.
  Je leert deze woorden 

uit je hoofd.
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spelling  |  thema  6  |  les  3/13b  |  voltooid  deelwoord:  onregelmatige  werkwoorden

Eerst proberen

n ! achtervolgd 
l " rennend 
n # aangehouden 
n $ ondervraagt 

l % gillend 
n & windt zich op 
l ' schendt 
l ( rent 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. 

werkwoord

opletten

aanmoedigen

voornemen

uitrusten

inpakken

neerleggen

tegenwoordige tijd

Ik !"#   goed $%  .

Het publiek moedigt  

hem aan  .

Ik neem  me voor 
eerlijk te zijn.

Hij rust  goed uit  .

Ze pakt  het cadeau 

in    .

Hij legt  het neer  .

voltooid deelwoord

Ik heb $&'()"#  .

Hij wordt aangemoedigd  .

Dat heb ik me voorgenomen  .

Hij is uitgerust  .

Het cadeau wordt ingepakt  .

Hij heeft het neergelegd  .

les  4

les  3

24

werkwoordspelling

scheidbaar onscheidbaar

werkwoord voorstellen onderzoeken glimlachen

persoonsvorm ik stel voor ik onderzoek ik glimlach

voltooid deelwoord ik heb voorgesteld ik heb onderzocht ik heb geglimlacht

Dit ga je leren
Je leert hoe je 
samengestelde 
werkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
 scheidbaar samengestelde werkwoorden 
De persoonsvorm is gesplitst in twee delen. Bij het voltooid 
deelwoord komt het voorvoegsel tussen de twee delen (voorgesteld).
onscheidbaar samengestelde werkwoorden 
De twee delen van de persoonsvorm zitten aan elkaar.
Meestal heeft het voltooid deelwoord geen voorvoegsel (onderzocht). 
Soms komt het voorvoegsel vooraan (geglimlacht).
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spelling  |  thema  6  |  les  5/14a  |  categorie  10  a/b

thema  6

Eerst proberen

n ! tevoorschijn 
n " bedreiging 
l # opgelucht 
l $ twintigtal 
n % verschijnsel 
l & onzichtbaar 
n ' tegelijkertijd 
l ( opzicht 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in. 
Kies uit:  afscheiding   afwijzing   veiliger   verdwijning 
  omheining   overlijden   oneindig   twijfelen 

1 ‘Je mag niet meedoen.’ 4 Eeuwig, stopt nooit. 7 Doodgaan.
2 In rook opgegaan. 5 Minder gevaarlijk. 8 Muur of gordijn.
3 Niet zeker weten. 6 Hek of prikkeldraad.

1 a f w !" z i n g
2 v e r d w ij n i n g

3 t w ij f e l e n

4 o n e i n d i g

5 v e i l i g e r

6 o m h e i n i n g

7 o v e r l ij d e n

8 a f s c h e i d i n g

Wat lees je bij de pijl? zwijggeld   
(Geld dat je krijgt om je mond te houden als je iets weet. Het is tegen de wet.)

les  6

les  5

week  2

26

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met ei en ij schrijft.

trein ijs

scheidsrechter medicijn

Dit moet je weten
Woorden met ei en ij zijn weetwoorden.
Je leert deze woorden uit je hoofd.
Het ei-web kan je daarbij helpen.
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spelling  |  thema  6  |  les  7/14b  |  samengestelde  werkwoorden:  (on)scheidbaar

Eerst proberen

n ! verzocht 
l " uitgevoerd 
n # bedacht 
n $ mocht 

l % voldaan 
l & overgeschreven 
n ' gebrouwen 
l ( overtroffen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. 

werkwoord verleden tijd enkelvoud

De bakker !"#$%  .

De ruit barstte  .

Ik lachte  .

Niemand raadde  .

Het echtpaar scheidde  .

De juf vouwde  .

Iedereen waste  . 

voltooid deelwoord

De bakker heeft een taart &'(")*+,  .
De ruit is gebarsten  .

Ik heb gelachen  .

Niemand heeft het goed geraden  .

Het echtpaar is gescheiden  .

De juf heeft een kikker gevouwen  .

Iedereen heeft zijn voeten 

gewassen  .

bakken

barsten

lachen

raden

scheiden

vouwen

wassen

les  8

les  7

28

werkwoordspelling

onregelmatig

zelfde klank andere klank

werkwoord  wassen  bakken  vragen zijn

verleden tijd enkelvoud  waste  bakte  vroeg was

voltooid deelwoord gewassen gebakken gevraagd geweest

Dit ga je leren
Je leert hoe je het 
voltooid deelwoord 
van onregelmatige 
werkwoorden 
schrijft.

Dit moet je weten
zelfde-klankwerkwoorden 
Het voltooid deelwoord eindigt 
vaak op d of t.
Enkele zelfde-klankwerkwoorden 
hebben een voltooid deelwoord 
dat eindigt op en.

andere-klankwerkwoorden 
Het voltooid deelwoord eindigt 
vaak op en.
Enkele andere-klankwerkwoorden 
hebben een voltooid deelwoord 
dat eindigt op d of t.
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spelling  |  thema  6  |  les  9/15a  |  categorie  11  a/b

thema  6

Eerst proberen

n ! ouderwetse 
l " liefhebberij 
l # verscheidene 
n $ automatische 
n % betrouwbaar 
l & onderscheid 
n ' nauwkeurig 
l ( overdrijven 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf naast elke rebus het goede woord.
Kies uit:   mevrouwen     klauteren     toeschouwer   
  kauwen   sauzen   snauwen   pauzeren 

1 toeschouwer 

2 pauzeren 

3 kauwen 

4 mevrouwen 

5 klauteren 

6 sauzen 

7 snauwen 

les  10

les  9

week  3

30

n = e

r = u

s = v

- w b = t

il = zl = s

v = uw l = n

k = u p = w

- w

d = w

d = w

p = z

+

+

+

+

+

+

+

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met au en ou schrijft.

pauw hout

politieauto ouderwets

Dit moet je weten
Woorden met au en ou zijn weetwoorden.
Je leert deze woorden uit je hoofd.
Het au-web kan je daarbij helpen.-web kan je daarbij helpen.
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spelling  |  thema  6  |  les  11/15b  |  dubbelvormen:  leiden/lijden  |  overdrijven/overdrijven

Eerst proberen

n ! overkomen 
n " overgekomen 
l # verraadde 
l $ verbannen 

l % baadde 
n & overdrijf 
n ' doorsnijdt 
l ( doorgebracht 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

bereiden

berijden

rijzen

reizen

zuigen

stofzuigen

ondergaan

ondergaan

verleden tijd 
enkelvoud

bereidde 

bereed 

rees 

reisde 

zoog 

stofzuigde 

ging onder 

onderging 

voltooid deelwoord

Wie heeft deze heerlijke maaltijd !"#"$%  ?

Heb jij dat paard weleens bereden  ?

Is het oliebollenbeslag wel genoeg gerezen  ?

We zijn vorig jaar naar Moskou gereisd  .

Dat verhaal heb je uit je duim gezogen  .

Ik heb de kamer gisteren nog gestofzuigd  .

De zon is weer prachtig ondergegaan  .

Hij heeft het allemaal gewillig ondergaan  .

les  12

les  11

32

werkwoordspelling

klinken hetzelfde andere klemtoon

werkwoord leiden lijden overdrijven overdrijven

verleden tijd enkelvoud leidde leed dreef over overdreef

voltooid deelwoord geleid geleden overgedreven overdreven

betekenis sturen pijn hebben voorbijtrekken groter voorstellen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
schrijft die op elkaar lijken, 
maar een andere betekenis 
hebben.

Dit moet je weten
Dit zijn werkwoorden die op elkaar lijken, 
maar die je anders schrijft:

werkwoorden die hetzelfde klinken, 
maar met andere werkwoordsvormen 
werkwoorden met een andere klemtoon 
en andere werkwoordsvormen
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spelling  |  thema  7  |  les  1/13a  |  categorie  12

thema  7

les  1 Eerst proberen

n ! dirigenten 
n " traditioneel 
l # ouderwetse 
l $ nauwkeuriger 
l % eenvoudige 
n & positieve 
l ' verhoudingen 
n ( emotioneel 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in.
Kies uit:  Amerikaan    dirigent    gitaristen    horizontaal    digibeet   
    kilometers        centimeters        ministers        olifanten   

1 Iemand die niets weet van computers.
2 Iemand die in de Verenigde Staten woont.
3 Tegenovergestelde van verticaal.
4 Dikhuiden met een slurf.

1 d i g i b e e t
2 A m e r i k a a n

3 h o r i z o n t a a l

4 o l i f a n t e n

5 g i t a r i s t e n

6 k i l o m e t e r s

7 m i n i s t e r s

8 c e n t i m e t e r s

Wat lees je bij de pijl? dirigent   

les  2

week  1

5 Mensen die gitaar spelen.
6 Afstanden van 1000 meter.
7 Leden van de regering.
8 Afstanden van 10 millimeter.

40

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met i die klinkt als ie 
schrijft.

liter

dirigent

Dit moet je weten
Woorden met i die klinkt als      ie    zijn 
leenwoorden.
Hoor je      ie    in een gesloten klankgroep?
Dan schrijf je bijna altijd ie: rivier

Hoor je      ie    in een open klankgroep?
Dan schrijf je i: rivier, dirigent

Hoor je      ie    aan het eind van een woord?
Dan schrijf je ie: familie of i: ski 
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spelling  |  thema  7  |  les  3/13b  |  voltooid  deelwoord  op  d  of  t

werkwoordspelling

zelfde klank (zwak) met voorvoegsel

werkwoord   besteden   herleiden   verwachten

verleden tijd enkelvoud  ik besteedde  ik herleidde  ik verwachtte

bijv. gebruikt volt. dw  het bestede bedrag  het herleide getal  het verwachte bezoek

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde-
klankwerkwoorden met een 
voorvoegsel en stam op d of t 
schrijft.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij. 
Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:

de verleden tijd enkelvoud
het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met e

Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

Eerst proberen

l ! komt over 
n " verantwoorde 
l # berijdt 
n $ belandde 

n % verlichte 
l & overkomt 
n ' ontmoette 
l ( bereidt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. 

werkwoord

verplichten

besteden

verbranden

begroeten

vermelden

verwonden

verleden tijd enkelvoud

!"#$%&'()*+  
besteedde 
verbrandde 
begroette 
vermeldde 
verwondde 

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

de !"#$%&'(*+  begroeting

het bestede  bedrag

de verbrande  huid

de begroete  jongen

het vermelde  detail

de verwonde  hond

les  4

les  3

42

zwakke werkwoorden
Zelfde-klankwerkwoorden heten 
in het voortgezet onderwijs 
zwakke werkwoorden.
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spelling  |  thema  7  |  les  5/14a  |  categorie  18  a/b

thema  7

Eerst proberen

l ! kandidaten 
n " verantwoordelijke 
l # nationaliteiten 
l $ Amerikaan 
n % afschuwelijk 
n % deskundig 
l & initiatieven 
n ' ongunstig 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Maak een woord op ig of lijk.

1 aandacht !"#$%&'()* 
2 schrift schriftelijk 
3 regelmaat regelmatig 
4 lichaam lichamelijk 
5 nadeel nadelig 
6 noodzaak noodzakelijk 

les  6

les  5

week  2

7 willekeur willekeurig 
8 gebruik gebruikelijk 
9 gebrek gebrekkig 
10 maat matig 
11 herhaald herhaaldelijk 
12 open openlijk 

44

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met ig en lijk schrijft.

jarig vrolijk

aandachtig  schriftelijk

Dit moet je weten
aandachtig schriftelijk
Soms weet je niet  Je hoort    luk   .
zeker of je      ug    Je schrijft lijk.
of       ig   hoort.
Je schrijft ig.
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spelling  |  thema  7  |  les  7/14b  |  dubbelvormen:  verwachtte  /  verwachte

werkwoordspelling

zelfde klank (zwak) met voorvoegsel

werkwoord   erkennen   beantwoorden   gebeuren

tegenwoordige tijd hij-vorm  jij erkent  u beantwoordt  het gebeurt

voltooid deelwoord  jij hebt erkend  u hebt beantwoord  het is gebeurd

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde-
klankwerkwoorden met 
een voorvoegsel schrijft.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij. 
Daardoor lijken twee werkwoordsvormen veel op elkaar:

de hij-vorm in de tegenwoordige tijd
het voltooid deelwoord 

Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

Eerst proberen

n ! bevestigd 
l " verrichtte 
n # beschermd 
l $ bevrijdde 

l % verontruste 
l & verbrande 
n ' vermoedt 
n ( herinnert 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

besteden

bevrijden

geloven

verbranden

verdoven

verwaarlozen

tegenwoordige tijd enkelvoud

hij !"#$%&'( 
zij bevrijdt 
jij gelooft 
de zon verbrandt 
hij verdooft 

zij verwaarloost 

voltooid deelwoord

Hij heeft veel geld besteed  .

Zij heeft het vogeltje bevrijd  .

Heb jij haar geloofd  ?

De zon heeft me verbrand  .

De tandarts heeft de zere kies 

verdoofd  .

To heeft de cavia verwaarloosd  .

les  8

les  7

46
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spelling  |  thema  7  |  les  9/15a  |  categorie  19  a/b

thema  7

Eerst proberen

n ! publiciteit 
n " persoonlijkheid 
l # nieuwsgierig 
l $ ongelooflijk 
l % geheimzinnig 
l & afhankelijk 
n ' realiteit 
n ( waarschijnlijkheid 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Maak het woord af met heid of teit. 
Schrijf het hele woord op.

1 Het onweer barstte los in alle hevig . !"#$%&'$( 
2 Deze taart is voor een speciale gelegen . gelegenheid 
3 Zo is het nou eenmaal. Het is de reali . realiteit 
4 Wij hechten veel belang aan kwali . kwaliteit 
5 Door jouw toedoen zitten we in de narig . narigheid 
6 Misschien gaat Loes wel naar de universi . universiteit 
7 Vertel eens, wat is nou precies de moeilijk ? moeilijkheid 
8 Ach wat, het is toch maar een kleinig . kleinigheid 

les  10

les  9

week  3

48

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft met 
heid en teit.

snelheid majesteit

gezelligheid elektriciteit

Dit moet je weten
gezelligheid elektriciteit
Je hoort     heit   . Je hoort     teit   .
Je schrijft heid. Je schrijft teit.
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spelling  |  thema  7  |  les  11/15b  |  dubbelvormen:  erkent  /  erkend

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord op d of t van 
zelfde- en andere-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
de(n)? 

d.
te(n)? 

t.
 Twijfel je over d of t? Denk aan ’t kofschip x.

zelfde klank (zwak) andere klank (sterk)

d t

werkwoord  proeven  fietsen  zoeken

verleden tijd meervoud  proefden  fietsten  zochten

voltooid deelwoord geproefd gefietst gezocht

Eerst proberen

l ! vertelde 
l " verbeterde 
l # veranderde 
n $ bedacht 

n % gekocht 
n & geverfd 
l ' gezocht 
n ( ontplooide 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in. Vul eerst de verleden tijd in en onderstreep de d of t in de uitgang. 
Schrijf dan het voltooid deelwoord op en onderstreep de laatste letter.

werkwoord

kletsen

verfilmen

verhuizen

verkopen

verleden tijd meervoud

jullie !"#$%&'( 

wij verfilmden  

onze buren verhuisden 

wij verkochten 

voltooid deelwoord

Jullie hebben door de les heen 

gekletst  .

Wij hebben nog nooit een boek 

verfilmd  .

Onze buren zijn naar het buitenland 

verhuisd  .

Wij hebben oud speelgoed

verkocht  .

les  12

les  11

50

sterke werkwoorden
Andere-klankwerkwoorden heten in het 
voortgezet onderwijs sterke werkwoorden.

514146_T7.indd   50 28-03-13   16:22



43

spelling  |  thema  8  |  les  1/13a  |  categorie  20

thema  8

les  1 Eerst proberen

n ! handbagage 
n " fotoreportage 
l # kleinigheid 
l $ kwaliteit 
l % publiciteit 
l & persoonlijkheid 
n ' polshorloge 
n ( etalage 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in.
Kies uit:  lekkage   horloge   manege   ravage 
  percentage   rapportage   massage 

1  Behandeling door 
een masseur. m a s s a g e

2 Klokje op je pols. h o r l o g e

3 Paardrijschool. m a n e g e

4 Verslag. r a p p o r t a g e
5  Aandeel in 

procenten. p e r c e n t a g e

6 Puinhoop. r a v a g e

7 Als iets lek is. l e k k a g e

Zet de letters in de gele vakjes achter elkaar. Welk woord lees je? 
(Het is de naam van een Afrikaans land.)Let op: gebruik een hoofdletter.

Senegal   

les  2

week  1

58

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met 
age, oge en ege schrijft.

garage

handbagage

Dit moet je weten
Je hoort     zju   .
Je schrijft ge.
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spelling  |  thema  8  |  les  3/13b  |  de  verleden  tijd:  dd  en  tt

Eerst proberen

n ! scheldt uit 
n " vermijd 
l # verdwaald 
l $ gebotst 

l % gemist 
n & vond uit 
l ' afgekoeld 
n ( wond op 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

binden

glijden

zenden

treden

schelden 

vermijden 

tegenwoordige tijd enkelvoud

ik !"#$ 
hij !"#%& 
ik glijd 
jij glijdt 
ik zend 
zij zendt 
ik treed 
u treedt 
ik scheld 
jij scheldt 
ik vermijd  

hij vermijdt 

verleden tijd enkelvoud

ik '(#$ 
hij '(#$ 
ik gleed 
jij gleed 
ik zond 
zij zond 
ik trad 
u trad 
ik schold 
jij schold 
ik vermeed 
hij vermeed 

les  4

les  3

60

werkwoordspelling

andere klank (sterk)

werkwoord   vinden   bieden

tegenwoordige tijd, ik-vorm  ik vind  ik bied

tegenwoordige tijd, hij-vorm  hij vindt  hij biedt

verleden tijd enkelvoud ik / hij vond ik / hij bood

Dit ga je leren
Je leert hoe je andere-
klankwerkwoorden 
met stam op d schrijft.

Dit moet je weten
In de tegenwoordige tijd en de verleden tijd 
enkelvoud lijken de uitgangen op elkaar. 
Je moet goed opletten in welke tijd de zin staat.
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spelling  |  thema  8  |  les  5/14a  |  categorie  21

thema  8

Eerst proberen

n ! allergische 
n " automatisch 
l # paardenmanege 
n $ Belgische 
l % ravage 
l & polshorloge 
l ' massage 
n ( medische 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op. 
Kies uit:    chemische       dramatische       gigantische   
  kosmische   magnetisch   theoretisch   typisch 

1 Goud ontstaat door c  werking in de kern !"#$%&'"( 
 van een ster. 

2 Door k  uitbarsting van de ster wordt  kosmische 
 het goud weggeblazen.

3 Met g  kracht en snelheid bereikt het  gigantische 
 goud de aarde.

4 Th  is het niet mogelijk om zelf goud te maken.  Theoretisch 
5 Toch doen mensen te pas en te onpas d dramatische 
 pogingen. 

6 Dat is echt ty  voor de mens en zijn zucht typisch 
 naar rijkdom. 

7 Als goud m  is, weet je dat het nep is.  magnetisch 

les  6

les  5

week  2

62

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met isch(e) schrijft.

elektrisch

chemisch

Dit moet je weten
Je hoort     ies    .
Je schrijft isch.
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spelling  |  thema  8  |  les  7/14b  |  bijvoeglijk  gebruikt  voltooid  deelwoord  met  -e  of  -en

Eerst proberen

l ! vermeed 
l " uitzond 
n # bedreigde 
l $ werd 

n % geïnteresseerde 
n & aangerichte 
n ' betrokken 
l ( sloot 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

breien

verstoppen

verzinnen

schaven

ontmoeten

onderzoeken

verleden tijd
enkelvoud

ik !"#$%& 

ik verstopte 

ik verzon 

ik schaafde 

ik ontmoette 

ik onderzocht 

voltooid 
deelwoord

ik heb 

'()"#$* 
ik heb 

verstopt 
ik heb 

verzonnen 
ik heb me 

geschaafd  

ik heb 

ontmoet 
ik heb 

onderzocht 

bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord

de '()"#$%&  trui

de verstopte  appel

het verzonnen  verhaal

de geschaafde  knie

de ontmoete  nicht

de onderzochte  vraag

les  8

les  7

64

werkwoordspelling

zelfde klank (zwak) andere klank (sterk)

werkwoord   kleuren   fietsen   roepen

voltooid deelwoord ik heb gekleurd ik heb gefietst ik heb geroepen

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

 de gekleurde pen  de gefietste route  het geroepen kind

Dit ga je leren
Je leert hoe je bijvoeglijk gebruikte 
voltooide deelwoorden met e of en schrijft.

Dit moet je weten
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt 
je om de juiste schrijfwijze te vinden.

kind

l ( sloot sloot sloot sloot 
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spelling  |  thema  8  |  les  9/15a  |  categorie  37

thema  8

Eerst proberen

n ! Sneek 
n " Amsterdam 
l # precies 
l $ fantastisch 
n % Snoopy 
l & historische 
l ' komisch 
n ( Bevrijdingsdag 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 De letters staan door elkaar. De rebus helpt je om het goede woord te vinden.
Schrijf het woord op mét een hoofdletter.

1 gehaas    !""#$% 
   z=h  b=s -l 

2 plena    Alpen 
   - b

3 verstatigde enen   Verenigde Staten 
   

4 stammerda   Amsterdam 

   - h

5 elandnerds   Deze taal Nederlands 
   

6 datterrommer  R Rotterdammer 
   

7 nijr   Rijn 
   kon = r

8 rahaas   Sahara 
   c=a ar=ra

les  10

les  9

week  3

66

spelling

Dit ga je leren
Je leert welke woorden je met een 
hoofdletter schrijft.

Nederland

Dit moet je weten
Eigennamen en namen van mensen, dieren 
en dingen schrijf je met een hoofdletter.
Dingen zijn:

aardrijkskundige namen en af leidingen 
  Nederland, Nederlands, Nederlander, 

Nederlandse
namen van bedrijven en organisaties

 basisschool De Wegwijzer
namen van feestdagen en historische 
gebeurtenissen 

 Nieuwjaar, Bevrijdingsdag
titels van boeken en films

 het boek Met je hoofd boven water

514146_T8.indd   66 28-03-13   16:25



48

spelling  |  thema  8  |  les  11/15b  |  de  persoonsvorm:  d,  t  of  dt?

Eerst proberen

l ! bevolkte 
n " startte 
n # duldde 
l $ bezette 

l % aangenomen 
n & verplichtte 
l ' achtergebleven 
n ( geschiedde 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

verraden
onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

verraad 
verraadt 
verraden 

verleden tijd

verraadde 
verraadde 
verraadden 

bezetten
onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

bezet 
bezet 
bezetten 

verleden tijd

bezette 
bezette 
bezetten 

les  12

les  11

68

werkwoordspelling

zelfde klank (zwak)

werkwoord   raden   praten

stam   raad   praat

verleden tijd enkelvoud raad + de = raadde praat + te = praatte

verleden tijd meervoud raad + den = raadden praat + ten = praatten

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde-
klankwerkwoorden met 
stam op d of t in de 
verleden tijd schrijft.

Dit moet je weten
Persoonsvormen van zelfde-klankwerkwoorden met 
stam op d of t krijgen in de verleden tijd dd of tt.
De eerste d of t is van de stam van het werkwoord, 
de tweede d of t is van de uitgang in de verleden tijd.
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