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Werkwoordspelling
Schrijfaanwijzing

Wat oefen je?

W
W

• Je oefent het voltooid
deelwoord van zwakke en
sterke werkwoorden.

1

Kleur het voltooid
deelwoord.
ees het stukje dagboek.
Kleur het voltooid deelwoord.
zwak werkwoord

et voltooid deelwoord volt dlw van een
zwak werkwoord eindigt op t of d → gebruik
’t kofschip.
e laatste letter van de stam zit in t kofschip
→ ge ik vorm t ik heb gemist.
e laatste letter van de stam zit niet in t kofschip
→ ge ik vorm d ik heb gebonsd.
Het voltooid deelwoord van een sterk
werkwoord eindigt op en, de klinker verandert
liggen lag gelegen, nemen nam genomen.

blauw

sterk werkwoord

groen

ief dagboek,
andaag heb ik in het bos gelopen met ello aan de riem. Maar toen ello
een andere hond zag, ging hij ervandoor en ben ik gevallen. k heb
gewacht, maar ello kwam niet terug k ben eraan gewend dat ello komt
als ik hem roep, maar deze keer kwam hij niet. k heb wel een uur door het
bos gezworven. oen ik bij een huisje kwam, heb ik daar op de deur
gebonsd. en oude man deed open en ello sprong tegen me op k heb
ello aan de riem mee naar huis genomen. k ben zo blij dat ello terug is,
want ik heb hem echt even heel erg gemist

2

Schrijf het voltooid deelwoord in het goede rijtje.
Kijk naar de hele werkwoorden.
Kies uit: dwingen wensen
botsen wennen

werken

laten

wegen

zwakke werkwoorden

organiseren

opstijgen

sterke werkwoorden

’t kofschip

3

zaaien

NIET ’t kofschip

Rijmen maar!
Kijk naar de woorden hieronder. elk voltooid deelwoord uit het woordpakket rijmt erop
Schrijf de rijmparen op. Kies twee rijmparen en maak er een gek rijmpje mee.
gemerkt
geleerd

...
...

gelogen
gekregen

...
...
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Werkwoordspelling

Wat oefen je?
• Je oefent het voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden.
• Je bedenkt zelf voltooid deelwoorden van nieuwe zwakke en sterke werkwoorden.

1

Schrijf een zin met een voltooid deelwoord bij het plaatje.
1

2

zaaien

verven

3

4

ruiken

2

3

liggen

Zoek nieuwe werkwoorden.
oek vijf nieuwe zwakke werkwoorden en vijf nieuwe sterke werkwoorden. oek in een
leesboek of tijdschrift. Schrijf het hele werkwoord en het voltooid deelwoord op.
zwakke werkwoorden

sterke werkwoorden

hele werkwoord

hele werkwoord

voltooid
deelwoord

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

voltooid
deelwoord

Schrijf op waarom je het voltooid deelwoord met t of d schrijft.
Kies uit opdracht 2 een voltooid deelwoord op t en een voltooid deelwoord op d.
ebruik de volgende woorden in je uitleg stam t kofschip ik vorm.
19
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• Je herhaalt woorden uit blok .

Welke woorden horen bij het plaatje?
Schrijf de woorden in het goede rijtje.

c = /s/

2

3

c = /k/

c = /s/ en c = /k/

Lees het verhaal.
Maak de zinnen af met het werkwoord dat ervoor staat.
Let op! et verhaal staat in de verleden tijd.
zitten

1

kijken

2

e

vliegen

3

oen

zingen

4

e

beginnen

5 Mijn moeder

verdwijnen

6

aatst

oen

ik voor het open raam.
naar buiten.
ineens twee lijsters naar binnen
een prachtig lied.
te stralen.
de lijsters weer.

Maak verkleinwoorden.
opa

loempia

caf

menu

20
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Kun je dit nu?
• Je kunt het voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden nu goed schrijven.
• Je kunt woorden uit blok nog goed schrijven.





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Woorden uit blok 3 (Kun je dit nog?)





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
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ch en cht
Schrijfaanwijzing

Wat oefen je?
• Je oefent meer woorden met ch en cht.

1

edenk of je het woord schrijft met
g of ch. at kun je niet horen, dat
moet je onthouden.

ch(t)

Maak het verhaal af.
1
2

ees het verhaal. Kijk naar wat er ingevuld moet worden.
nthoud hoe je de woorden schrijft. eg er dan een blaadje overheen en maak het verhaal
af zonder te spieken. Kijk zelf na.

Kies uit: goochelen glimlachen
nachtegaal pechvogel

gegiechel

dochter

juichkreet

achtergrond

Applaus!
Mijn

kan goed

voorstelling voor onze familie.

. aatst gaf ze een

e hoorden op de

een vogel tjilpen.

.

ij vloog zo naar

et was een

ou ja, geen echte natuurlijk.

. Maar we konden het touwtje eraan

de hoed, en Sora gaf een

. oen ging het mis.

zien. aar moesten we om

. Sora zei vrolijk Ja, het is een

e vogel stortte neer... r klonk
hoor

2

Welk woord hoort bij het plaatje?

3

Haal woorden uit de bloemen.

et touwtje brak.

n ze ging gewoon door met de voorstelling.

1 Schrijf de woorden op.
2 Kies twee woorden uit elke bloem.
edenk met deze twee woorden
steeds n zin.
Schrijf de zin op.

ro

pe
ch

en
ku

elen
vogel

pplaus

kra
cht

baan
a

o
enden
en

22
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ch en cht

Wat oefen je?
• Je oefent meer woorden met ch en cht.
• Je bedenkt zelf nieuwe woorden met ch en cht.

1

Schrijf de woorden in de puzzel.
1 Lees de omschrijvingen. Schrijf de woorden in de puzzel.
a
b
c
d
e
f
g

kort en zacht hoesten
iemand die iets strafbaars gedaan kan hebben
tussen gisteravond en vanochtend
c
innig of sterk
meervoud van het begin van de dag
licht aan de achterkant van een voertuig
het ophoesten van slijm met een
reutelend geluid
f
h speels stoeien met hoofdkussens

a

↓

b

d
e

g

2 Wat lees je bij ↓?
Schrijf het in de zin.
Laten we onze

h

bundelen, want samen staan we sterker!

2

Zoek tien nieuwe woorden met ch of cht.
Zoek in een leesboek of woordenboek. Schrijf de woorden op.
Let op! Je mag geen woorden met het ook-zo-stukje sch kiezen.

3

Maak een geheimschrift.
Kijk naar je woorden van opdracht 2. Kies vijf woorden en maak met elk woord een zin in
geheimschrift.
 = ch

@ = cht

23
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Kun je dit nog?
• Je herhaalt woorden uit blok .

Rijm op het onderstreepte woord.
ees wat ervoor staat. ul het rijmwoord in.
ersoonsvorm
verleden tijd

/s als c

1 k droomde en liep, terwijl ik
2

e keken en

3

as hij duur, deze prachtige

.
.

4 Kunnen deze beren wassen en
/k als c

Verkleinwoord

5

ie heeft een hoog salaris

at is de

6

ij de reparatie was een

7

et individuutje had voor de regen een klein

8 k kreeg een ideetje in het

2

.
.
.

Welk woord hoort bij het plaatje?
Let op! Schrijf bij het eerste plaatje de persoonsvorm verleden tijd.

k

3

.

.

Rara, wat is het?
Schrijf het woord erachter.
1

et is een plechtige gebeurtenis en het begint met
een c.

2

et is een kleine foto van de hele klas, en het is een
samenstelling.

3

et is iemand die muziek bedenkt en opschrijft, en het
begint met een c.

4

et is als je sterke aandacht hebt voor iets en het
begint met een c.

24
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Kun je dit nu?
• Je kunt woorden met ch en cht nu goed schrijven.
• Je kunt woorden uit blok nog goed schrijven.





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Woorden uit blok 3 (Kun je dit nog?)





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
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Wat oefen je?
• Je oefent Franse en Engelse leenwoorden.

1

leenwoorden

Leenwoorden zijn woorden die uit
een andere taal komen.
edenk hoe je het leenwoord schrijft.
at kun je niet horen, dat moet je
onthouden.

Maak de e-mail af.
ees de e mail. Kijk goed naar de woorden. nthoud hoe je ze schrijft.
eg een blaadje over de woorden. Schrijf de woorden in de e mail.
Kies uit: medaille

e mail

show

laptop

stress

downloaden

kick

Ingrid ten Katen
Aisha Hammoud

oi ngrid
ank je wel voor je lieve

. k kreeg hem pas vandaag, want mijn

was stuk. k stuur je de link waar je het lmpje kunt
.

m

begint onze

e voorbereiding

op. Maar het was een enorme

leverde wel veel
om op het podium te staan

.

ovendien hebben we een

gewonnen

aat me weten wat je ervan vindt
iefs,
isha

2

Welk woord hoort bij de omschrijving?
ul de leenwoorden in.
spijkerbroek
programmaatje dat je gebruikt op je smartphone
machine die heel snel informatie kan verwerken
gerecht van gesmolten kaas om stukjes brood in te dopen
alle meubels bij elkaar

3

Rijm met leenwoorden.
Schrijf achter elk woord een rijmend leenwoord. Maak met de rijmparen een rijmpje.
zozo

veel

welnu

26
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leenwoorden

Wat oefen je?
• Je oefent Franse en Engelse leenwoorden.
• Je bedenkt zelf nieuwe Franse en Engelse leenwoorden.

1

Welk woord past bij de omschrijving?
Schrijf het woord in de puzzel.
1 telefoon die op een computer lijkt
2 zak of doosje om een bril, pennen
of iets anders in op te bergen

2
3

3 doorzichtige soep

4

4 droog, bros koekje
5 ander woord voor wc

5

6 de natuurlijke omgeving waarin
een mens leeft

6

7 houten zomerhuis in de bergen
8 stukje glimmend metaal als prijs

↓

1

7
8
9

9 tafel om aan te werken
at lees je bij ↓

2

3

Zoek tien nieuwe leenwoorden.
Kijk in een tijdschrift, een leesboek of zoek op internet. Schrijf de woorden op.
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Maak zinnen.
1 Kijk naar je nieuwe woorden bij opdracht 2.
2 Kies drie keer twee woorden die bij elkaar passen. ebruik de twee woorden in
3 Schrijf die zinnen op en onderstreep de leenwoorden.

n zin.

27
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Kun je dit nog?
• Je herhaalt woorden uit blok 3.

Maak er verleden tijd van.
Lees de zinnen. Schrijf de zin in de verleden tijd op.
1 Darren en Karel lopen naar school.
2 Karel kijkt naar de lucht.
3 De zon verdwijnt achter een wolk.
4 Het begint te regenen.
5 De jongens ruiken de frisse lucht.

2

Los het geheimschrift op.
De woorden staan in geheimschrift. Schrijf de woorden goed op.
 = klinkt als /s/

3

 = klinkt als /k/

= klinkt als /ie/

de l ter

lu fer

alohol

brool

r m neel

v deolip

verm ell

atr e

diu

direteur

eintuur

onﬂit

Maak het verhaal af.
Lees de zinnen en kijk naar het plaatje.
Maak de zinnen af met een verkleinwoord.

1 Ik ging iets eten in het

hier in de straat.

2 Kip en friet: dat leek mij wel een lekker

!

3 Het regende, maar gelukkig had ik mijn

.

4 Toch werd ik helemaal nat gespat door het rode
28

5 En toen viel ook nog het
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Kun je dit nu?
• Je kunt Franse en Engelse leenwoorden nu goed schrijven.
• Je kunt woorden uit blok nog goed schrijven.





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Woorden uit blok 3 (Kun je dit nog?)





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
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woorden met een trema
Schrijfaanwijzing

oor je twee of drie klinkers naast elkaar die
je verkeerd kunt uitspreken an schrijf je
vaak een trema twee puntjes boven een
klinker , , , , . ijvoorbeeld poëzie,
drieëntwintig, ruïne, reünie.

Wat oefen je?
• Je oefent woorden met een trema.

1

Lees het verhaal en kleur de letter waar het trema ontbreekt.
Schrijf het hele woord goed op.
ief agboek,
1

isteren was er een reunie van de klas van

2

et was heel sjiek, in een groot kasteel in elgie.

3

e kans dat ik ick tegen zou komen, was groot

4

ij schreef vroeger zulke prachtige poezie voor mij.

.

5 k had hem intussen al drieentwintig jaar niet gezien.
6 n mijn fantasieen zouden we elkaar in de armen vliegen.
7

at was het naief van mij om dat te denken

8

ant na nog geen tien minuten praten met z n tweeen,
raakte ik enorm geergerd

9

2

at is die leuke jongen een egoist geworden

10

e stonden bijna te ruzien.

11

elukkig kon ik het gesprek op tijd beeindigen.

12

at een rare ideeen had ik me in mijn hoofd gehaald

Haal zes woorden uit de woordslang.
ul de goede letter in en schrijf het woord in het goede rijtje.

kn

i

nneu

nbacter
ri

nko

klemtoon op ie = ieën

3

loni

nru

z

a
nf

ntasi

n

klemtoon niet op ie = iën

Schrijf een verhaal.
ebruik zes woorden uit het woordpakket.

30
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woorden met een trema

Wat oefen je?
• Je oefent woorden met een trema.
• Je bedenkt zelf nieuwe woorden met een trema.

1

Welk woord hoort bij het plaatje?
ul een woord met een trema in.

2

Maak en bedenk nieuwe woorden met een trema.
1 Maak de woorden langer. Schrijf het langere woord met een trema op.
enkelvoud

meervoud

de olie
de moskee
de kopie
de melodie

2

3

ik-vorm

hele werkwoord

ik slee

wij

oek in een lees of woordenboek nog vijf woorden met een trema. Schrijf ze op.

Waar komt het trema?
oek vijf woorden en zet er een streep tussen. Schrijf de woorden met trema goed op.
c o o r d i n a t i e

s r a e l g e e e r d g e i l l u s t r e e r d o n d e r z e e e r

31
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• Je herhaalt woorden uit blok .

Maak de puzzel.
1
2
3
4
5

1

stokje met zwavelkopje om vuur te maken
smal bootje met peddel verkleinwoord
iemand die misdaden pleegt
iemand die in de politiek werkt
4
hutje van sneeuwblokken
verkleinwoord
voorstelling in een tent met
dieren en artiesten
zwarte verf voor je wimpers
kleine radio die je wakker
8
maakt verkleinwoord
9
soort dunne spaghetti

6
7
8
9

↓

2
3

5
6
7

elk woord lees je bij ↓ Schrijf het in de zin.
e

2

is dat je de puzzel prima gemaakt hebt

Los de rebussen op.
elke woorden vind je

- k +

3

+ en =

medi +

k = c =

Lees het gedicht.
Kijk naar de onderstreepte woorden. Schrijf de verleden tijd op.
1

et begint in de avond

2 dan zwerven ze rond,
3 verslinden mijn slaap,
4 en sterft mijn gegaap.

9

5 k zit op mijn bed.
6

n schrijf een sonnet.

7 k vecht tegen mijn gedachten
8 oei, die moeilijke nachten

oor schrijven verdwijnen nare gedachten,

10 en zit ik niet meer op de slaap te wachten.
11

an slaap ik lekker in, diep en zacht,

12 ik vlieg op de vleugels van de nacht...

32
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Kun je dit nu?
• Je kunt woorden met een trema nu goed schrijven.
• Je kunt woorden uit blok nog goed schrijven.





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Woorden uit blok 3 (Kun je dit nog?)





Zo schrijf ik het goed

1
2
3
4
5
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