Spelling
methode voor het basisonderwijs

Plusschrift

7

Naam:

9006629521_boek.indb 1

31/03/16 10:07

9006629521_boek.indb 2

31/03/16 10:07

Spelling
methode voor het basisonderwijs

Plusschrift

7

Hetty van den Berg
Tamara van den Berg
Jannie van Driel-Copper
Irene Engelbertink
Marjanne van Gameren
Wies Gloudemans
Jeannette Miś
Cokky Stolze-van der Vegte
Saskia Tromp-Lantman
Gerda Verhey
Anne Coos Vuurmans

9006629521_boek.indb 3

31/03/16 10:07

9006629521_boek.indb 4

31/03/16 10:07

Inhoudsopgave
Blok

1
Blok

2
Blok

3
Blok

4
Blok

5
Blok

6

Blok 1
Woordpakket 1
Woordpakket 2
Woordpakket 3
Woordpakket 4

werkwoordspelling
au, auw, ou en ouw
je hoort /t/ en je schrijft th
-b

Blok 2
Woordpakket 5
Woordpakket 6
Woordpakket 7
Woordpakket 8

werkwoordspelling
je hoort /ie/, maar je schrijft
-isch en -ische
letterzetter en letterrover

10
12
14
16

Blok 3
Woordpakket 9
Woordpakket 10
Woordpakket 11
Woordpakket 12

werkwoordspelling
je hoort /s/, maar je schrijft c
je hoort /k/, maar je schrijft c
-aatje, -ootje, -eetje en -uutje

18
20
22
24

Blok 4
Woordpakket 13
Woordpakket 14
Woordpakket 15
Woordpakket 16

werkwoordspelling
-ig en -lijk
‘s
hoofdletters

26
28
32
34

Blok 5
Woordpakket 17
Woordpakket 18
Woordpakket 19
Woordpakket 20

werkwoordspelling
ch en cht
leenwoorden
woorden met een trema

36
38
42
44

Blok 6
Woordpakket 21
Woordpakket 22
Woordpakket 23
Woordpakket 24

werkwoordspelling
-tie
je hoort /ks/, maar je schrijft x
letterzetter en letterrover

46
48
50
52

Schrijfbladen

9006629521_boek.indb 1

2
4
6
8

54

31/03/16 10:07

Woord
pakket

17

1

Blok

5

Werkwoordspelling

Schrijf een verhaal bij het plaatje.
Kijk naar het plaatje. Bedenk er een verhaal bij.
1 Gebruik in je verhaal het voltooid deelwoord van zwerven – wachten – ruiken – overleven.
2 Kleur alle voltooid deelwoorden in je verhaal.
zwakke werkwoorden = rood
sterke werkwoorden = geel
3 Kijk naar de zwakke werkwoorden. Controleer de laatste letter (d/t). Denk aan de laatste
letter van de stam.
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↓

Maak de puzzel.

1

a Lees de omschrijvingen.
Schrijf het voltooid deelwoord in de puzzel.

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Voltooid deelwoord van breken.
Voltooid deelwoord van smijten.
Voltooid deelwoord van bonzen.
Voltooid deelwoord van harken.
Voltooid deelwoord van nemen.
Voltooid deelwoord van ontwikkelen.
Voltooid deelwoord van glijden.
Voltooid deelwoord van organiseren.

4
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7
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b Welk voltooid deelwoord lees je bij ↓? Maak er een zin mee.

3

Paardensprong
1 Maak zes voltooid deelwoorden met de paardensprong (twee hokjes naar boven /
beneden en één hokje opzij, of één hokje naar boven / beneden en twee hokjes opzij).
2 Begin voor een nieuw woord steeds in het midden. Om het woord af te maken spring je nog
een keer. Kies het goede woordstukje of de goede letter.
3 Schrijf het voltooid deelwoord in het goede rijtje.

zaai
d/t

t/d

laa/la

verf
ten

ge

lo/loo

gen
wens

d/t
zwakke werkwoorden

wo/woo

pen
sterke werkwoorden
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ch en cht

Los de rebussen op en maak er zelf twee.
1 Los de rebussen op. Schrijf het woord op.

+ er

+

+w

n+

m=b

+e+

+ er +
k=g

2 Bedenk twee woorden met ch(t) waar je zelf een rebus van kunt maken. Maak de rebussen.
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ch en cht

Los de gekke zinnen in geheimschrift op.
1 Schrijf de hele zin goed op.
 = g of ch

 = gt of cht

a De verdae van het kusseneve zat alle oenden bij de askael.

b De huielaar moest limlaen toen zijn kneen ingen lien.

c Tijdens het ooelen klonk er eieel op de aerrond.

2 Maak nu zelf drie gekke zinnen in geheimschrift.
a
b
c
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ch en cht

Maak bloemen en schrijf de woorden eronder.
Kies of bedenk vier woorden met ch en vier met cht. Maak de bloemen af en schrijf de
woorden eronder.

ch

cht
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leenwoorden

Wat staat er onder de vlek?
Schrijf het hele leenwoord op.
1 De miljo

liet een zwembad bouwen in zijn tuin.

2 Je kunt je jas achterlaten bij de garder
3 Ik wil dit filmpje graag do

nl

.

den.

4 Ik ben gek op zeereizen en zou graag een cr
5 Wil je een boterham of een cra

er met kaas?

6 Als voorgerecht neem ik de bo

llon van kip.

7 De cowboy zwierf over de pr

se willen maken.

rie.

8 Het moet nog tien minuten in de oven; zet jij de t

2

er?

Maak een puzzel.
1 Bedenk acht leenwoorden en schrijf ze met potlood in de puzzel. Zet elke letter in een
hokje. Schrijf de woorden van links naar rechts.
2 Maak hokjes die je niet gebruikt zwart.
3 Maak een omschrijving voor elk woord. Schrijf die naast de puzzel.
4 Gum je woorden in de puzzel uit.
5 Laat je puzzel maken door een klasgenoot.
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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leenwoorden

Schrijf een krantenbericht bij het plaatje.
Gebruik ten minste zes leenwoorden.
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woorden met een trema

Het trema ontbreekt!
1 Lees de woorden. Schrijf de woorden goed op, met het trema.
geeerd

coordinatie geillustreerd onderzeeer

moskeeen

melodieen

kopieen

2 Kijk nog eens naar de woorden waarin het trema ontbreekt. Waarom moet je een trema
zetten? Leg het uit.

3 Leg uit waarom je ruziën met iën schrijft en kopieën met ieën.
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woorden met een trema

Maak de zes woorden met de paardensprong af.
Schrijf de woorden nog eens op, met het trema op de goede klinker.

en

na
e

zi

ief

go

ne
en

ist

ru

3

o
i

ru

en

sl

ee

li

o

→ met trema:

ru

→ met trema:

ru

→ met trema:

e

→ met trema:

na

→ met trema:

slee

→ met trema:

Schrijf een stukje.
Stel je voor: je hebt ruzie gehad op je skivakantie. Schrijf een stukje voor in je dagboek.
Gebruik ten minste vier woorden met een trema.
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