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Werkwoordspelling

Welk voltooid deelwoord past in de zin?
Bedenk een voltooid deelwoord dat begint met ge, be, ver, her of ont.
1 Na een storing van een half uur werd de uitzending
2 Erik heeft

.

bij het huwelijk van zijn oom en tante.

3 Op vakantie wisten we de weg niet meer: we waren
4 Mijn spreekbeurt werd

.
met een negen.

5 Door de aanleg van de ringweg werd het verkeer in het centrum
.
6 We hebben de taart in acht punten
7 Ondanks de goede bewaking is hij uit de gevangenis

.
.

8 We hebben op het terrasje allemaal limonade en taart

2

.

Vul het schema in.
Kies bij nummer 1 tot en met 5 een werkwoord uit opdracht 1.
Bedenk bij nummer 6 tot en met 9 zelf een werkwoord.
hele werkwoord

persoonsvorm hij-vorm tt

voltooid deelwoord

1 ge2 be3 ver4 her5 ont6 be7 ver8 her9 ont-
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Zoek de zeven werkwoorden in de woordslang.
Maak van elk werkwoord een voltooid deelwoord en maak er een zin mee.
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afkortingen

Welke woorden horen in de puzzel?
De woorden zijn afkortingen voluit geschreven.
Schrijf de woorden in de puzzel. Zet de afkortingen bij de nummers.
Zorg dat de puzzel helemaal klopt.
Kies uit: evt. – i.p.v. – enz. – d.w.z. – a.u.b. – km – sec. – dhr.
Horizontaal:

1

3
2

6

3

4

7
5

8
6

Verticaal:
1

7
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4
8
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afkortingen

Zoek de afkorting in de zin.
1 In de zinnen staan de afkortingen voluit geschreven.
Zet er een streep onder en zet de afkorting erachter.
2 Let op! Je houdt drie afkortingen over. Maak daar zelf zinnen mee.
3 Weet je niet wat de afkorting betekent? Zoek het op.
Kies uit: m.a.w. – i.v.m. – m.b.t. – d.m.v. – n.a.v. – o.i.d.
a In verband met de feestdagen zijn de winkels morgen vanaf 17.00 uur gesloten.

b Je wordt lid van de vereniging door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

c Er werd een speeltuintje voor de kleintjes aangelegd naar aanleiding van verzoeken uit de
buurt.
d
e
f

3

Maak een advertentie voor computerspelletjes.
Gebruik in de advertentie zoveel mogelijk afkortingen.
Laat een klasgenoot de advertentie aan je voorlezen.
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samenstellingen

Zoek zes samenstellingen en maak er zinnen mee.
Haal uit elk vak steeds één woord.
zweef schip douche verkoop rechts ski

systeem vliegtuig prijs instructeur breukeling
gordijn

1
2
3
4
5
6

2

Vul de goede samenstelling in.
Zet er een lidwoord voor.
1 Een zanger voor het volk is
2 Een stijl van leven is

.
.

3 Een omroep voor de televisie is

.

4 Een struik met een bes is
5 Een egel in de zee is

.
.

6 Een dienst in het weekend is

.

7 Een wijzer voor secondes is

.

8 Een schouwburg in de stad is
9 Een artikel in de krant is
10 Een bank onder de zon is

.
.
.
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samenstellingen

Maak een omschrijving van de samenstelling.
Voorbeeld: Een profvoetballer is een voetballer die voetbalt voor zijn beroep.

4

1 Een modeontwerper is

.

2 Een natuurramp is

.

3 Een basisschoolleerling is

.

4 Een harttransplantatie is

.

5 Een kleermakerszit is

.

Rits de twee samenstellingen uit elkaar.
De letters vormen om en om een woord.
gperroufsvtosetteblallilnegr
rdercuhitvseznasaakp
tnoaet-ueuirgreanmepn
mpeeer-eentseanp
vloelvkesnzsasntgiejrl
znwieeeufwvbloiuewgwtiujikg
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leenwoorden

Welk woord wordt bedoeld?
Schrijf het leenwoord met het lidwoord erachter.
een gerecht van graanvlokken, fruit en noten:
de stoep waar voetgangers op lopen:
het lopen met ski’s door de sneeuw:
iemand die de bal tegenhoudt:
een kopje koffie met opgeschuimde melk:
ondergoed dat door dames wordt gedragen:
een klein metalen pinnetje met grote platte kop:
een Italiaans ovengerecht van deegplakken, gehakt en groenten:
het knutselen door kleuters:

2

Schrijf een verhaal bij het plaatje.
Gebruik de leenwoorden de crash, de ambulance, de parachute, sowieso en de confetti.
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leenwoorden

Omschrijf de leenwoorden.
Je mag alleen Nederlandse woorden gebruiken.
Kijk naar opdracht 1 om te zien wat de bedoeling is.
de croissant
de streber
de confetti
de siësta
de cake
scoren

4

Uit welk land komt het leenwoord?
Teken de vlag van het land ernaast.

scoren

de schmink

de ballerina

racen

sowieso

de lingerie

de punaise

de siësta
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