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1

spelling  |  thema  1  |  les  1/13a  |  categorie  10  a/b

thema  1 spelling

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

trein ijs

inleiding aanwijzing

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.

Ik schrijf t.

tent

hond

Ik schrijf d.

Ik hoor

Ik hoor

Ik maak 
het woord langer.

tenten

honden
Welke klank hoor  je aan het einde  van de klankgroep?

Ik schrijf één teken.a , e , o , u.
Verdeel hetwoord in klankgroepen.

aa, ee, oo, uuDit is een  lange klank. 

a, e, i, o, uDit is een  korte klank. 

jager

Ik schrijf hiernatwee dezelfdemedeklinkers.

bakker

t

d

pauw

trein

rauwkost
kabeljauw
wenkbrauwdauw

lauw
miauw

applaus
astronautauteur

restaurant

kei 
keihard peil  

waterpeil
geheim
geheimzinnig

feit  
feitelijk

meisje  
buurmeisje

arbeid  
arbeider

scheiden  scheidsrechter
pleiten  
pleidooi

werkwoorden

weigeren
eindigen
bereiken
voorbereiden

dreigen
peinzen
dweilen
scheiden

seinen
neigen
breien
pleiten

eisen
leiden
zeilen
reizen

woorden op -ein
refrein
terrein
fontein
Romein

eind
eindeloos eindelijk 

overeind
Eindhoven oneindig

leiding
begeleiding aanleidinginleiding

opleiding
Leiden

eigen
eigenschap eigenaar 

eigendom eigenlijk 
eigenwijs

reis 
reizen
reisgids
treinreis

woorden op -ei
gewei karweiaardbei allebeiallerlei lakeipastei sprei

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus
tomatensausnauw

nauwkeurignauwelijksbenauwd
vernauwingonnauwkeurigbenauwdheid

flauw
flauwekul flauwerik

auto
automaatautomobilistziekenauto

blauw
donkerblauw  lichtblauw

kauw
kauwen
kauwgom
kauwgombalherkauwer

Aan het eindvan het woordhoor ik t

79

7878

ein

eigen
genschap

meisje  
buurmei

scheiden
scheidsrechter

les  1 Eerst proberen

 n ! geheimzinnig 
 l " verhouding 
 n # aanwijzingen 
 l $ restaurant 
 l % betrouwbaar 
 l & nauwelijks 
 n ' waarschijnlijk 
 n ( weiger 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   begrijpen    cijferslot    Frankrijk    reiziger   

 inleiding    eiland    magazijn    omleiding  

1 Iemand die op reis is, noem je een r . !"#$%&"' 
2  Een slot dat je kunt openmaken met een cijfercode, 
 noem je een c . cijferslot 
3  Als je een verhaal vertelt, begin je met de i . inleiding 
4  Als je via een andere weg moet rijden, noem je dat 
 een o . omleiding 
5  Een ander woord voor iets doorhebben, is iets b . begrijpen 
6  De ruimte waar de voorraad wordt bewaard, is 
 het m . magazijn 
7  Land met aan alle kanten water, noem je een d. eiland 
8  Parijs is de hoofdstad van F . Frankrijk 

les  2

week  1

6
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2

spelling  |  thema  1  |  les  3/13b  |  t.t.  normaal/stam  op  t

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam kleur fluit

jij, u, hij, zij, het stam +t kleurt f luit

wij, jullie, zij hele werkwoord kleuren fluiten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd schrijft.

Werkwoorden als kleuren en fluiten.

Dit moet je weten
kleuren 

  De stam is kleur. In de hij-vorm 
komt achter de stam een t.
fluiten

  De stam eindigt op t: f luit. In de 
hij-vorm komt er geen extra t bij.

Eerst proberen

 l ! fiets 
 n " heet 
 l # roep 
 l $ hoort 

 n % haast 
 n & fluit 
 n ' groet 
 l ( zwaait 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 sluipen springen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
sluipt 
sluipen 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

spring 
springt 
springen 

 groeten heten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

groet 
groet 
groeten 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

heet 
heet 
heten 

les  4

les  3

8
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3

spelling  |  thema  1  |  les  5/14a  |  categorie  33  a/b

thema  1 spelling

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

’s morgens piano’s

’s middags schema’s

Dit moet je weten
’s middags

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

schema’s
In het enkelvoud hoor je een lange klank aan het 
eind. Je schrijft één teken: a, e, i, o, u (schema).
In het meervoud schrijf je dan één klinker met ’s 
(schema’s).

Eerst proberen

 l ! koninkje 
 n " ’s zaterdags 
 n # menu’s 
 l $ palinkje 
 l % harinkje 
 n & ’s zomers 
 n ' extra’s 
 l ( puddinkje 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Hoe kun je het ook zeggen?
Kies uit:   ’s Nachts    euro’s    ’s Maandags    jojo’s   

 ’s Morgens    menu’s    ’s Winters    zebra’s 

1  Op maandag tellen we elke euro die we hebben.

 ’s !"#$%"&'  tellen we al onze euro’s   .

2 In de morgen speelt elk kind met een jojo.

 ’s Morgens   spelen alle kinderen met jojo’s   .

3 In de nacht komt er een zebra of tien naar de drinkplaats.

  ’s Nachts   komen er een stuk of tien zebra’s   naar de 
drinkplaats.

4 In de winter maakt iedereen een menu voor de kerstmaaltijd.

 ’s Winters   maken we menu’s   voor de kerstmaaltijd.

les  6

les  5

week  2

10
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4

spelling  |  thema  1  |  les  7/14b  |  t.t.  v/f-,  z/s-wisseling

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam schrijf reis

jij, u, hij, zij, het stam +t schrijft reist

wij, jullie, zij hele werkwoord schrijven reizen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd schrijft.

Werkwoorden als schrijven en reizen.

Dit moet je weten
schrijven

  De stam eindigt op f: schrijf
reizen

  De stam eindigt op s: reis

Eerst proberen

 l ! praat 
 n " reist 
 n # beleeft 
 l $ luister 

 n % verblijft 
 n & kiest 
 l ' bewonder 
 l ( hoop 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 proeven drijven

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
proeft 
proeven 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

drijf 
drijft 
drijven 

 bonzen wijzen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

bons 
bonst 
bonzen 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wijs 
wijst 
wijzen 

les  8

les  7

12
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5

spelling  |  thema  1  |  les  9/15a  |  categorie  12

thema  1 spelling

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

liter

kandidaat

Dit moet je weten
Woorden met i die klinkt als       ie    
zijn leenwoorden.

   ie    in een gesloten 
klankgroep? Dan schrijf je bijna 
altijd ie: rivier

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

   ie    aan het eind van 
een woord? Dan schrijf je ie: 
familie of i: ski

Eerst proberen

 l ! uitzonderlijk 
 l " aanwezig 
 l # gezellig 
 l $ gemakkelijk 
 n % dirigent 
 n & kandidaat 
 n ' positief 
 n ( podium 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 

Ik begin bij 

1 Welk woord past erbij?
Kies uit:   horizon    podium    gitarist    Amerika   

 spinazie    olifant    limonade    lucifer 

1  Wat speelt hij goed! !"#$%&'( 

2  Dit is de vlag van . Amerika 

3  Wil je een glaasje? limonade 

4  Wat een groot beest! olifant 

5  Durf jij daar op te staan? podium 

6  Verder kun je niet kijken. horizon 

7  Heb je een vuurtje? lucifer 

8  Ze zeggen dat je hier sterk van wordt. spinazie 

les  10

les  9

week  3

14
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6

spelling  |  thema  1  |  les  11/15b  |  t.t.  stam  op  d

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam vind

jij, u, hij, zij, het stam +t vindt

wij, jullie, zij hele werkwoord vinden

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd schrijft.
Werkwoorden als vinden.

Dit moet je weten
De stam eindigt op d: vind.
In de ik-vorm hoor je      t     , maar je schrijft d.
In de hij-vorm hoor je      t     , maar je schrijft dt.

Eerst proberen

 n ! kleed 
 l " verf 
 l # glanst 
 l $ vreest 

 n % geldt 
 l & durft 
 n ' schelden 
 n ( schudt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 snijden landen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"# $ 
snijdt 
snijden 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

land 
landt 
landen 

 worden wedden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

word 
wordt 
worden 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wed 
wedt 
wedden 

les  12

les  11

16
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7

spelling  |  thema  2  |  les  1/13a  |  categorie  11  a/b  

spelling

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

pauw hout

automaten eenvoudig

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.

les  1 Eerst proberen

 n ! betrouwbaar 
 n " regenwoud 
 l # miereneter 
 l $ libelle 
 n % pauwenveren 
 n & Australië 
 l ' olifant 
 l ( liever 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 

Zet de letters in de paarse vakjes achter elkaar. Welk woord lees je? houtvlot 
2 Au of ou? Schrijf het woord op.

Ik frons mijn 1!wenkbr wen als ik zie wat mensen doen 
om een kick te krijgen. Mijn oom ging laatst naar 2! stralië. 
Daar springen ze aan een elastiek van 3!geb wen. Ze krijgen 
er nog 4!appl s voor ook. Maar wat nu als ze het elastiek 
5!onn wkeurig vastmaken? Dan hebben ze morgen 6!ber w.

1 !"#$%&'()"* 
2 Australië 
3 gebouwen 
4 applaus 
5 onnauwkeurig 
6 berouw 

les  2

24

thema  2 week  1

Jager  of  bakker?

pauw

rauwkost
kabeljauw
wenkbrauw

applaus
astronautauteur

restaurant

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus

nauw
nauwkeurignauwelijksbenauwd

vernauwing

flauw
flauwekulflauwerik

auto
automaatautomobilistziekenauto

blauw
donkerblauw  lichtblauw

kauw
kauwen
kauwgom
kauwgombal

au-web

79

Welke klank hoor je aan het eind van de eersteklankgroep?

Ik schrijf één teken a , e , o , u.

Ik schrijf daarnatwee dezelfdemedeklinkers.

Verdeel hetwoord in klankgroepen.

aa, ee, oo, uuDit is een lange klank. 

a, e, i, o, uDit is een korte klank. 

jager

bakker

rauwkost
kabelj

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus

514140_T2_V5.indd   24 28-03-13   12:12



8

spelling  |  thema  2  |  les  3/13b  |  v.t.  zelfde  klank  normaal

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

d t
ik, … jij? kleur fiets

kleurde fietste
jij, u, hij, zij, het kleurt fietst

wij, jullie, zij kleuren fietsen kleurden fietsten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden 
als kleuren en fietsen.

Dit moet je weten
Haal van het hele werkwoord -en af.
Kijk naar de laatste letter. 
Zit deze letter in ’t kofschip x?
Ja  verleden tijd met t
Nee  verleden tijd met d

Eerst proberen

 n ! gaapt 
 l " vertellen 
 l # droomde 
 n $ deelde 

 l % snoepte 
 n & dansten 
 n ' lacht 
 l ( fluistert 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 ruilen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$ 
ruilt 
ruilen 

verleden tijd

ruilde 
ruilde 
ruilden 

 zorgen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

zorg 
zorgt 
zorgen 

verleden tijd

zorgde 
zorgde 
zorgden 

les  4

les  3

26

514140_T2_V5.indd   26 28-03-13   12:12



9

spelling  |  thema  2  |  les  5/14a  |  categorie  21

spelling

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

elektrisch

Dit moet je weten
Je hoort     ies    .
Je schrijft isch.

Eerst proberen

 n ! historisch 
 l " pony’s 
 l # ’s nachts 
 l $ zebra’s 
 n % theoretisch 
 l & ’s middags 
 n ' logisch 
 n ( fantastische 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Welk woord past bij het plaatje?
Kies uit:   medisch    praktisch    technisch    tragisch    tropisch    kritisch  

1 kr  !"#$%&'(  

2 te  technisch  

3 tr  tragisch  

4 tr  tropisch  

5 pr  praktisch  

6 me  medisch  

les  6

les  5

28

thema  2 week  2
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10

spelling  |  thema  2  |  les  7/14b  |  v.t.  zelfde  klank  v/f-,  z/s-wisseling

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

d
ik, … jij? proef reis

proefde reisde
jij, u, hij, zij, het proeft reist

wij, jullie, zij proeven reizen proefden reisden

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden 
als proeven en reizen.

Dit moet je weten
proeven  reizen 
Deze letter zit niet in ’t kofschip x.
De verleden tijd krijgt een d.
Let op: v wordt f: proefde(n)
 z wordt s: reisde(n)

Eerst proberen

 n ! durfden 
 n " vreesde 
 l # fietsten 
 l $ botsten 

 n % raasden 
 l & blufte 
 n ' beefde 
 l ( plofte 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 verven

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$ 
verft 
verven 

verleden tijd

verfde 
verfde 
verfden 

 peinzen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

peins 
peinst 
peinzen 

verleden tijd

peinsde 
peinsde 
peinsden 

les  8

les  7

30
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11

spelling  |  thema  2  |  les  9/15a  |  categorie  13  a/b

spelling

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

cijfer insect

cement compleet

Dit moet je weten
cement compleet

Je hoort      s     . Je hoort      k     .
Je schrijft c. Je schrijft c.

Eerst proberen

 l ! interessant 
 n " recept 
 n # controle 
 n $ camera 
 l % sandalen 
 l & kanalen 
 l ' ingewikkeld 
 n ( perfect 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   centrum    cijfer    lucifer    procent    acteur    correct    cursus    perfect  

1 Tim wil a  worden. !"#$%& 
2 In de vakantie zit hij op een c . cursus 
3 De acteerschool is in het c  van de stad. centrum 
4 Eerst moet hij een aantal vragen c  beantwoorden. correct 
5 Hij heeft 90 p  van de vragen goed! procent 
6 Daarna moet hij een l  nadoen. lucifer 
7 Volgens Tim gaat het p . perfect 
8 En ja hoor: hij krijgt een prachtig c . cijfer 

les  10

les  9

32

thema  2 week  3
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12

spelling  |  thema  2  |  les  11/15b  |  v.t.  zelfde  klank  stam  op  d

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd (t.t.)         verleden tijd (v.t.)

d
ik, … jij? raad

raadde
jij, u, hij, zij, het raadt

wij, jullie, zij raden raadden

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden als raden.

Dit moet je weten
De stam eindigt op d: raad.
In de verleden tijd komt hier 
de of den achter. Zo krijg je dd.

Eerst proberen

 l ! woonde 
 n " broedde 
 n # meldden 
 l $ leverde 

 n % voedden 
 l & groeiden 
 l ' leerden 
 n ( landden 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 bloeden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
bloedt 
bloeden 

verleden tijd

bloedde 
bloedde 
bloedden 

 melden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

meld 
meldt 
melden 

verleden tijd

meldde 
meldde 
meldden 

les  12

les  11

34
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13

spelling  |  thema  3  |  les  1/13a  |  categorie  14

thema  3 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft 
met b die klinkt als p.

krab

Dit moet je weten
Je hoort      p    .
Je schrijft b.

les  1 Eerst proberen

 n ! toneelclub 
 l " provincie 
 n # subsidie 
 l $ acteur 
 n % absoluut 
 l & concentratie 
 l ' camera 
 n ( heb 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op. De groene letter is de beginletter.
Kies uit:  web    club    slib    bieb    krab    krib    eb  

1 Een etensbak voor dieren heet ook wel een !"#$  .

2 Boeken lenen doe je in de bieb   .

3 Hockeyen doe je bij een club   .

4 Een krab   is een schaaldier dat flink kan knijpen. 

5 Waarom maken veel spinnen een web   ?

6 Eerst is het vloed, daarna is het weer eb   .

7 Dunne klei die achterblijft na een overstroming heet slib   .

les  2

week  1

42
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14

spelling  |  thema  3  |  les  3/13b  |  v.t.  zelfde  klank  stam  op  t

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

t
ik, … jij? praat

praatte
jij, u, hij, zij, het praat

wij, jullie, zij praten praatten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden als praten.

Dit moet je weten
De stam eindigt op t: praat.
In de verleden tijd komt hier 
te of ten achter. Zo krijg je tt.

Eerst proberen

 n ! richtten 
 n " vluchtten 
 n # stootten 
 n $ zette 

 l % rusten 
 l & wachten 
 l ' kaarten 
 l ( sporten 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 kaarten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
kaart 
kaarten 

verleden tijd

kaartte 
kaartte 
kaartten 

 sporten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

sport 
sport 
sporten 

verleden tijd

sportte 
sportte 
sportten 

les  4

les  3

44
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15

spelling  |  thema  3  |  les  5/14a  |  categorie  15

thema  3 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft met 
th die klinkt als t.

thee

Dit moet je weten
Je hoort      t     .
Je schrijft th.

Woorden met th zijn weetwoorden.
Je leert deze woorden uit je hoofd.

Eerst proberen

 n ! marathon 
 l " sinds 
 n # Athene 
 l $ iemand 
 l % abnormaal 
 n & thuis 
 l ' observeer 
 n ( enthousiast 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in.
Kies uit:  theater    thee    thuis    theorie    thans    methode    therapie  

1  Een manier om te genezen of 
ergens vanaf te komen. t h e r a p i e

2 Daar waar je woont. t h u i s

3  Het tegenovergestelde van praktijk. t h e o r i e

4 Daar kun je toneelstukken zien. t h e a t e r

5 Een manier om iets te doen. m e t h o d e

6  Heet water met smaakvolle blaadjes erin. t h e e
7 Een ander woord voor nu. t h a n s

Wat lees je bij de pijl? piraten  

les  6

les  5

46
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16

spelling  |  thema  3  |  les  7/14b  |  v.t.  zelfde  klank  stam  op  d  of  t

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden 
als raden en praten.

Dit moet je weten
De stam eindigt op d: raad
 t: praat.
Daarom krijg je in de verleden tijd 
dd of tt.

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

d t
ik, … jij? raad praat

raadde praatte
jij, u, hij, zij, het raadt praat

wij, jullie, zij raden praten raadden praatten

Eerst proberen

 n ! voedden 
 n " oogstten 
 n # slachtten 
 n $ kleedden 

 l % haasten 
 l & laden 
 l ' wachten 
 l ( bereiden 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 voeden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$ 
voedt 
voeden 

verleden tijd

voedde 
voedde 
voedden 

 wedden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wed 
wedt 
wedden 

verleden tijd

wedde 
wedde 
wedden 

les  8

les  7

48
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17

spelling  |  thema  3  |  les  9/15a  |  categorie  24e

thema  3 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je verkleinwoorden met -aatje, 
-ootje of -uutje schrijft.

autootje

Dit moet je weten
auto
Je hoort een lange klank     oo   .
Je schrijft de klinker met één teken: o.

autootje
Je hoort een lange klank     oo   .
Je schrijft de klinker met twee tekens: oo.

stro
mama papa

la

oma opa

sla

Eerst proberen

 l ! bibliotheek 
 l " methode 
 l # theorie 
 n $ parapluutje 
 n % pianootje 
 l & kathedraal 
 n ' kilootje 
 n ( omaatje 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de verkleinwoorden van de woorden in.
Let op: alle verkleinwoorden krijgen een klinker met twee tekens.

Kijk, dat zijn wij. Als oma jarig is, mag zij kiezen waar we gaan eten. In de snackbar 

dus. Helemaal links zit mijn lieve !"#$%&'  , naast haar mijn grappige 

opaatje   (dat is die oude man met pet en dat strootje   in zijn 

mond). Ik zit tussen mijn mamaatje   en mijn papaatje   in. 

We eten een lekker slaatje   . Straks krijgen we ook nog patat. De patatboer 

is blij. Bij hem komt er weer geld in het laatje   .

les  10

les  9

week  3

50
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18

spelling  |  thema  3  |  les  11/15b  |  v.t.  zelfde  klank  

werkwoordspelling

onderwerp         verleden tijd

d t
ik, … jij?

kleurde raadde fietste praatte
jij, u, hij, zij, het

wij, jullie, zij kleurden raadden fietsten praatten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden als 
kleuren, raden, fietsen en praten.

Dit moet je weten
Alleen als de stam op d of t 
eindigt, krijg je in de verleden tijd 
dd of tt.

Eerst proberen

 n ! droomde 
 n " zweefden 
 n # landden 
 n $ beleefden 

 l % geloven 
 l & voorspellen 
 l ' hopen 
 l ( vrees 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

 1 Vul het schema in.
Let op: denk aan de verandering van z in s.

 blozen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
bloost 
blozen 

verleden tijd

bloosde 
bloosde 
bloosden 

 kraken

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

kraak 
kraakt 
kraken 

verleden tijd

kraakte 
kraakte 
kraakten 

les  12

les  11

52
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19

spelling  |  thema  4  |  les  1/13a  |  categorie  38

spelling

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

Nederland

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

 Noorwegen

 basisschool De Wegwijzer

 Pasen

  Met je hoofd boven water

les  1 Eerst proberen

 n ! Max 
 n " Lelystad 
 n # Flevoland 
 l $ fotootje 
 l % parapluutje 
 l & kameraadje 
 l ' opaatje 
 n ( Spaans 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 2 3 4

1 Vul in.
Kies uit:   Amsterdam    Froukje    Silvia    Friesland   

 Gelderland    Max    Arnhem    Rijn    Wim  

1 Ik ben m. Ik woon in de hoofdstad van Nederland: m.

 !"#  Amsterdam 
2 Hoi. Mijn naam is a. Ik kom uit Millingen. Dat ligt aan de rivier de n.

 Silvia  Rijn 
3 Hallo, ik ben e. Ik kom uit Sneek in d.

 Froukje  Friesland 
4 Mijn naam is x. Ik kom uit m. Dat ligt in d.

 Max  Arnhem  Gelderland 

les  2

60

thema  4 week  1
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20

spelling  |  thema  4  |  les  3/13b  |  v.t.  andere  klank  normaal  

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd          verleden tijd
andere klank

ik, … jij? roep
riep

jij, u, hij, zij, het roept

wij, jullie, zij roepen riepen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Andere-klankwerkwoorden 
als roepen.

Dit moet je weten
In de verleden tijd verandert 
de klank.

Eerst proberen

 l ! roept 
 l " liegt 
 n # vingen 
 n $ liep 

 n % schrokken 
 n & slopen 
 l ' zuigt 
 l ( schenk 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 drinken

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
drinkt 
drinken 

verleden tijd

dronk 
dronk 
dronken 

 helpen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

help 
helpt 
helpen 

verleden tijd

hielp 
hielp 
hielpen 

les  4

les  3

62

thema  4
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21

spelling  |  thema  4  |  les  5/14a  |  categorie  19  a/b  

spelling

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

snelheid majesteit

Dit moet je weten
snelheid majesteit

Je hoort    heit   . Je hoort     teit   .
Je schrijft heid. Je schrijft teit.

Eerst proberen

 n ! universiteit 
 l " studies 
 n # kwaliteit 
 l $ medisch 
 l % historisch 
 n & vrijheid 
 l ' advies 
 n ( aanwezigheid 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul in.
Kies uit:   aardigheid    dankbaarheid    eenzaamheid    overheid   

   hoeveelheid        vrijheid        kwaliteit        majesteit    

1 Er leefde eens een m . !"#$%&'() 
2 Die baalde van zijn ee . eenzaamheid 
3 Daarom bedacht hij voor de aa  aardigheid 
4 een enorme hoe  medewerkers. hoeveelheid 
5 Samen noemde hij ze de o . overheid 
6 Nu had zijn leven eindelijk weer k . kwaliteit 
7 Daarom schonk hij hen uit d  dankbaarheid 
 elk jaar een dag v . vrijheid 

les  6

les  5

64

thema  4 week  2
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22

spelling  |  thema  4  |  les  7/14b  |  v.t.  andere  klank  v/f-,  z/s-wisseling

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd          verleden tijd
andere klank

ik, … jij? schrijf kies
schreef koos

jij, u, hij, zij, het schrijft kiest

wij, jullie, zij schrijven kiezen schreven kozen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Andere-klankwerkwoorden 
als schrijven en kiezen.

Dit moet je weten
schrijven: 

 in het enkelvoud verandert v in f.
kiezen: 

 in het enkelvoud verandert z in s.

Eerst proberen

 n ! las 
 l " schreef 
 l # wees 
 n $ gaf 

 l % drijft 
 n & kiest 
 n ' graaft 
 l ( blazen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 graven

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
graaft 
graven 

verleden tijd

groef 
groef 
groeven 

 blazen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

blaas 
blaast 
blazen 

verleden tijd

blies 
blies 
bliezen 

les  8

les  7

66

thema  4
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23

spelling  |  thema  4  |  les  9/15a  |  categorie  20

spelling

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

garage

horloge

Dit moet je weten
Je hoort     zje     .
Je schrijft ge.

Eerst proberen

 n ! rapportage 
 l " discotheek 
 n # ravage 
 l $ apotheek 
 n % gaasje 
 l & bibliotheek 
 l ' therapeut 
 n ( massage 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Welke woorden rijmen op massage? Schrijf ze op.
Kies uit:   bagage    bijlage    bijdrage    etage    garage   
     lekkage          vage          slijtage          stage     

!"#"$%, etage, garage, lekkage, slijtage, stage 
 
 

les  10

les  9

68

thema  4 week  3
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24

spelling  |  thema  4  |  les  11/15b  |  v.t.  andere  klank  stam  op  d  of  t

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd          verleden tijd
andere klank

ik, …jij? vind fluit
vond floot

jij, u, hij, zij, het vindt f luit

wij, jullie, zij vinden fluiten vonden floten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Andere-klankwerkwoorden 
als vinden en fluiten.

Dit moet je weten
Let op: andere-klankwerkwoorden krijgen 
in de verleden tijd nooit dt, dd of tt.
Twijfel je tussen d en t aan het eind? 
Luister dan naar de wij-vorm.

Eerst proberen

 l ! vechten 
 n " streden 
 l # snijdt 
 n $ vlochten 

 l % bijt 
 n & aten 
 l ' wordt 
 n ( vond 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 schelden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$%& 
scheldt 
schelden 

verleden tijd

schold 
schold 
scholden 

 laten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

laat 
laat 
laten 

verleden tijd

liet 
liet 
lieten 

les  12

les  11

70

thema  4
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25

spelling  |  thema  5  |  les  1/13a  |  categorie  9  a/b

thema  5

les  1 Eerst proberen

n ! gezichten 
n " belachelijk 
n # onzichtbaar 
l $ laatje 
l % omaatje 
l & autootje 
l ' parapluutje 
n ( reusachtige 
Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Trek een lijn. Schrijf daarna het woord op.

vrucht 

echt 

even 

gooche 

nachte 

pech 

slacht 

wel 

 vogel

 gaal

 licht

 baar

 laar

 genoot

 wicht 

 offer

pechvogel 
nachtegaal 
wellicht 
!"#$%&'()* 
goochelaar 
echtgenoot 
evenwicht 
slachtoffer 

2 ch of g, cht of gt? Schrijf het woord op.

1 We schakelen over voor een re streekse uitzending. +,$%-./012345 
2 Een grote meni e heeft zich verzameld in menigte 
 de Na egaalstraat. Nachtegaalstraat 
3 De mensen staan voor het huis van een Utre se  Utrechtse 
 professor. 

les  2

week  1

4

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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26

spelling  |  thema  5  |  les  3/13b  |  v.t.  andere  klank  wijz.  medeklinker

thema  5

Eerst proberen

l ! zeggen 
l " onthoudt 
l # doet 
l $ koopt 

n % had 
n & dacht 
n ' wist 
n ( stond 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 brengen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$% 
brengt 
brengen 

verleden tijd

bracht 
bracht 
brachten 

 slaan

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

sla 
slaat 
slaan 

verleden tijd

sloeg 
sloeg 
sloegen 

les  4

les  3

6

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je andere-
klankwerkwoorden in 
de verleden tijd schrijft.

Dit moet je weten
In de verleden tijd verandert de klank. 
Behalve de klinker verandert soms ook 
een medeklinker.

onderwerp         tegenwoordige tijd          verleden tijd
andere klank

ik, … jij? zoek
zocht

jij, u, hij, zij, het zoekt

wij, jullie, zij zoeken zochten

514145_T5.indd   6 28-03-13   12:25



27

spelling  |  thema  5  |  les  5/14a  |  categorie  22  a/b

thema  5

Eerst proberen

n ! felicitatie 
l " reiger 
l # Romeinen 
l $ ongetwijfeld 
n % informatie 
l & lekkernij 
n ' organisatie 
n ( combinatie 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in. 
Kies uit:    actie    directie    functie    gratie    positie    traditie    traktatie 

1 De bazen bij elkaar.

Een handeling.

Ander woord voor beroep.

Wat je trakteert.

Terugkerende gewoonte.

Uit de … raken.

Plaats.

d i r e c t i e
2 a c t i e

3 f u n c t i e

4 t r a k t a t i e

5 t r a d i t i e

6 g r a t i e

7 p o s i t i e

Zet de letters in de gele vakjes achter elkaar. Wat lees je?
(Het is een heel handige uitvinding.)

de fiets   

les  6

les  5

week  2

8

spelling

Dit ga je leren
tie

(t)sie.

ctie ksie.

politie directie
traditie

Dit moet je weten
traditie

tsie sie
tie.

directie
ksie
ctie.
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28

spelling  |  thema  5  |  les  7/14b  |  v.t.  stam  op  d  of  t

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde- en 
andere-klankwerkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Dit moet je weten
De spellinghulp Persoonsvorm helpt je 
om de goede schrijfwijze te vinden.

onderwerp         verleden tijd

zelfde klank andere klank

d t

ik, …jij?
raadde praatte vond floot

jij, u, hij, zij, het

wij, jullie, zij raadden praatten vonden floten

zelfde klank

eindigt op d
gekleurd

eindigt op t
gefietst

andere klank

eindigt meestal op en geroepen

eindigt soms op t gezocht

tegenwoordige tijd

stam
ik, …jij?

enkelvoud

stam +t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

verleden tijd

zelfde klank

stam +den

stam +ten
meervoud

enkelvoud

stam +de

stam +te

Maak meervoud,  

dan hoor je d of t. 
enkelvoud  

eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.

enkelvoud 

eindigt niet op      t

verleden tijd

andere klank

meervoud

meervoud

kleur, vind

fluit

kleurt, vindt

fluit

kleuren, vinden

fluiten

kleurde, raadde

fietste, praatte

kleurden, raadden 

fietsten, praatten

floot
vond

riep

floten
vonden

Schrijf wat je hoort.

Haal van het hele werkwoord -en af.

Zit de laatste letter in ’t kofschip x?

Ja  De verleden tijd is stam + te(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op t.

Nee  De verleden tijd is stam + de(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

80

meervoud

enkelvoud

enkelvoud  

meervoud

enkelvoud

Eerst proberen

n ! kleedde 
n " begroette 
n # ontbeet 
n $ reed 

l % start 
l & wordt 
l ' vergeet 
l ( meldt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 worden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$ 
wordt 
worden 

verleden tijd

werd 
werd 
werden 

 wachten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wacht 
wacht 
wachten 

verleden tijd

wachtte 
wachtte 
wachtten 

les  8

les  7

10

thema  5
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29

spelling  |  thema  5  |  les  9/15a  |  categorie  23  a/b/c

thema  5

Eerst proberen

l ! zwemvlies 
l " diepvries 
l # dramatisch 
l $ tragisch 
n % actuele 
n & materialen 
n ' sociale 
n ( officieel 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul de puzzel in.
Kies uit:   actueel    eventueel    liniaal    materiaal    sociaal    speciaal 

1 Aardig voor medemensen.
2 Ander woord voor mogelijk.
3 Het nieuws is altijd … .
4 Friet met uitjes, mayonaise en ketchup of curry.
5 Spul om iets mee te maken.
6 Latje om mee te meten.

1 s o c i a a l
2 e v e n t u e e l

3 a c t u e e l

4 s p e c i a a l

5 m a t e r i a a l

6 l i n i a a l

Zet de letters in de gele vakjes achter elkaar. intern 
Het woord is nog niet af! Zet er twee letters achter, dan krijg je een van de 

belangrijkste uitvindingen ooit. Tip: het rijmt op pret. internet 

les  10

les  9

week  3

12

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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30

spelling  |  thema  5  |  les  11/15b  |  v.t.  bijkomend  spellingprobleem

les  11

Eerst proberen

l ! vindt 
l " bedenkt 
n # bereidde 
n $ startte 

n % schold 
n & verkocht 
l ' verblijft 
l ( verbaast 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 bieden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

!"#$ 
biedt 
bieden 

verleden tijd

bood 
bood 
boden 

 razen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

raas 
raast 
razen 

verleden tijd

raasde 
raasde 
raasden 

les  12

14

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je zelfde- en 
andere-klankwerkwoorden 
in de verleden tijd schrijft.

Dit moet je weten
De spellinghulp Persoonsvorm helpt je 
om de goede schrijfwijze te vinden.

onderwerp         verleden tijd

zelfde klank andere klank

d t

ik, …jij?
raadde reisde praatte vond floot

jij, u, hij, zij, het

wij, jullie, zij raadden reisden praatten vonden floten

zelfde klank

eindigt op d
gekleurd

eindigt op t
gefietst

andere klank

eindigt meestal op en geroepen

eindigt soms op t gezocht

tegenwoordige tijd

stam
ik, …jij?

enkelvoud

stam +t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

verleden tijd

zelfde klank

stam +den

stam +ten
meervoud

enkelvoud

stam +de

stam +te

Maak meervoud,  

dan hoor je d of t. 
enkelvoud  

eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.

enkelvoud 

eindigt niet op      t

verleden tijd

andere klank

meervoud

meervoud

kleur, vind

fluit

kleurt, vindt

fluit

kleuren, vinden

fluiten

kleurde, raadde

fietste, praatte

kleurden, raadden 

fietsten, praatten

floot
vond

riep

floten
vonden

Schrijf wat je hoort.

Haal van het hele werkwoord -en af.

Zit de laatste letter in ’t kofschip x?

Ja  De verleden tijd is stam + te(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op t.

Nee  De verleden tijd is stam + de(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

80

meervoud

enkelvoud

enkelvoud  

meervoud

enkelvoud
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31

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

thema  6

les  1 Eerst proberen

n ! perfect 
l " absoluut 
n # sinds 
l $ eb 
l % step 
n & saucijs 
l ' trap 
n ( accent 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:    speciaal      camera      docent      principe      cactus    

 medicijnen    provincie    succes    correcte    perfect 

1  Ik slik uit p  geen m  tegen hoofdpijn.

!"#$%&'(  medicijnen 
2  Onze d  Duits vindt een co  uitspraak heel belangrijk.

docent  correcte 
3  Ik wens jullie veel s  met de verhuizing naar de andere p .

succes  provincie 
4  Met die dure ca a maak je een p  plaatje.

camera  perfect 
5  Die zeldzame ca s is s  uit Chili geïmporteerd.

cactus  speciaal 

les  2

week  1

22

spelling

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

cijfer insect
cement compleet

Dit moet je weten
cement compleet
Je hoort      s    . Je hoort      k    .
Je schrijft c. Je schrijft c.
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32

spelling  |  thema  6  |  les  3/13b  |  volt.  dw.  zelfde  klank  normaal

les  3

Eerst proberen

l ! dansen 
n " ingevuld 
l # belde 
l $ vertelde 

n % geoefend 
n & geprobeerd 
n ' gebotst 
l ( missen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. 
Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

bellen

!"#$% 
belden 
gebeld 

botsen

botste 
botsten 
gebotst 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

kussen

kuste 
kusten 
gekust 

vieren

vierde 
vierden 
gevierd 

les  4

24

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

zelfde klank

d t

hele werkwoord  kleuren  fietsen

verleden tijd enkelvoud  kleurde  fietste

voltooid deelwoord gekleurd gefietst
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33

spelling  |  thema  6  |  les  5/14a  |  categorie  25  

thema  6

Eerst proberen

n ! zandkasteel 
l " kathedraal 
n # wereldoorlog 
l $ bibliotheek 
n % tegenstand 
l & meteoriet 
l ' temperatuur 
n ( Zwitserland 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   verbaasd    advies    uitstekend    benauwd   

 vervelend    daarginds    uitgebreid    beschaafd 

les  6

les  5

week  2

26

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden 
schrijft met d die klinkt als t.

hond
kameraad

Dit moet je weten
Je hoort      t     .

Maak de klankgroep langer:

kameraden

Je hoort      d    .
Je schrijft d.
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34

spelling  |  thema  6  |  les  7/14b  |  volt.  dw.  zelfde  klank  stam  op  d  of  t,  of  v/f-,  z/s-wisseling

les  7

Eerst proberen

n ! gereisd 
l " landden 
l # leidde 
l $ raadt 

n % beroofd 
n & gered 
n ' gedurfd 
l ( vrees 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

landen

!"#$%& 
landden 
geland 

verven

verfde 
verfden 
geverfd 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

bonzen

bonsde 
bonsden 
gebonsd 

schudden

schudde 
schudden 
geschud 

les  8

28

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

hele werkwoord  branden  proeven  reizen

verleden tijd enkelvoud  brandde  proefde  reisde

voltooid deelwoord gebrand geproefd gereisd
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35

spelling  |  thema  6  |  les  9/15a  |  categorie  27  en  28

thema  6

Eerst proberen

n ! wasserette 
l " minister 
n # allerminst 
l $ iedereen 
l % limonade 
n & eveneens 
n ' resultaat 
l ( viezerik 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   klassiek    missie    pakket    vonnis   

 basis    drama    profeet    rubriek 

1 We gaan terug naar de b . !"#$% 
2 Ik houd van k , maar ook van modern. klassiek 
3 Maak er niet zo’n d  van! drama 
4 Die vrouw heeft een duidelijke m . missie 
5 Zij schrijft een r  over koken. rubriek 
6 De p  waarschuwt voor wat komen gaat. profeet 
7 Onbewogen hoorde de verdachte het v  aan. vonnis 
8 De postbode bezorgt een groot p . pakket 

les  10

les  9

week  3

30

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
 professor

Dit moet je weten

lange klank, dan schrijf je één teken: pro

korte klank, dan schrijf je daarna twee 
dezelfde medeklinkers: fessor

professor. 
Gebruik het spellinghulpje jager of bakker.
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36

spelling  |  thema  6  |  les  11/15b  |  volt.  dw.  zelfde  klank  

Eerst proberen

n ! gebloosd 
l " beloof 
l # kuste 
l $ bonsde 

n % gedanst 
n & gekleed 
n ' geknipt 
l ( zweef 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

mopperen

!"#$%&'( 
mopperden 
gemopperd 

peinzen

peinsde 
peinsden 
gepeinsd 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

rusten

rustte 
rustten 
gerust 

waaien

waaide 
waaiden 
gewaaid 

les  12

les  11

32

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
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spelling  |  thema  7  |  les  1/13a  |  categorie  33  b/c

thema  7 spelling

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

meervoud met ’s: bezitsvorm met ’s:

piano’s Selma’s

schema’s

Dit moet je weten
schema, Selma  Je hoort een lange 

klank aan het eind. 
Je schrijft één teken.

schema’s, Selma’s  Je schrijft één klinker 
met ’s.

les  1 Eerst proberen

l ! smederij 
n " opa’s 
l # smokkelaars 
l $ ’s winters 
n % massa’s 
n & risico’s 
l ' ’s woensdags 
n ( Eva’s 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Zoek in de kast welke verzameling erbij hoort. Schrijf het woord op.
Kies uit:   agenda’s    baby’s    taxi’s    diploma’s   

 euro’s    pony’s    camera’s    zebra’s 

Oma’s verzamelingen

1 Mijn oma heeft !"#$%&'’s   van al haar scholen en cursussen.

2 Ze heeft agenda’s   van bijna ieder jaar.

3 Ze heeft knuffeldieren, vooral zebra’s   ,

4 hoewel ze ook een paar pony’s   heeft.

5 Ze verzamelt autootjes, vooral taxi’s   .

6 Ze verzamelt poppen, maar dan alleen de baby’s   .

7 Ze verzamelt camera’s   in alle soorten en maten.

8 Dat is wel jammer van haar verzameling euro’s   .

les  2

week  1

40
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38

spelling  |  thema  7  |  les  3/13b  |  volt.  dw.  andere  klank  normaal

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.

thema  7

andere klank

hele werkwoord  roepen  vinden  f luiten

verleden tijd enkelvoud  riep  vond  f loot

voltooid deelwoord geroepen gevonden gefloten

Eerst proberen

n ! gestegen 
n " gedoken 
n # gevlogen 
n $ geslapen 

l % gleed 
l & landde 
l ' vind 
l ( wordt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

vangen

werpen

worden

vechten

drinken

helpen

springen

schenken

verleden tijd enkelvoud

!"#$ 
wierp 
werd 
vocht 
dronk 
hielp 
sprong 
schonk 

voltooid deelwoord

%&'(#)&* 
geworpen 
geworden 
gevochten 
gedronken 
geholpen 
gesprongen 
geschonken 

les  4

les  3

42
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spelling  |  thema  7  |  les  5/14a  |  categorie  34  a/b  

thema  7 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)

Eerst proberen

n ! koloniën 
n " hygiëne 
n # tweeën 
l $ microscoop 
n % bacteriën 
l & decimeter 
l ' dokter 
l ( sinaasappel 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 a  Kijk naar het enkelvoud. Ligt de klemtoon wel of niet achteraan? Kruis aan.

1

2

3

4

5

6

enkelvoud

slee

kolonie

ree

kopie

fee

drie

klemtoon 
achteraan

klemtoon niet 
achteraan

meervoud wordt:

sleeën

koloniën

reeën

kopieën

feeën

drieën

b Vul nu het meervoud in.

1 Ik maak van de tekening twee (kopie). !"#$%&' 
2 Nu zijn alle figuren ineens met zijn (drie). drieën 
3 De fee heeft nu gezelschap van twee (fee). feeën 
4 De ree kan nu spelen met twee andere (ree). reeën 
5 Van de (kolonie) zijn er nu drie keer zoveel. koloniën 
6 Op drie (slee) sleet dappere Neel. sleeën 

les  6

les  5

week  2

44
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40

spelling  |  thema  7  |  les  7/14b  |  volt.  dw.  andere  klank  v/f,  z/s-wisseling  of  wijz.  medeklinker

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.
Soms eindigt het op t.

thema  7

andere klank

hele werkwoord  schrijven  kiezen  zoeken

verleden tijd enkelvoud  schreef  koos  zocht

voltooid deelwoord geschreven gekozen gezocht

Eerst proberen

n ! gevroren 
n " geweest 
n # geschoven 
n $ geblazen 

l % houdt 
l & blijft 
l ' deed 
l ( mocht 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

geven

sterven

houden

kiezen

doen

zoeken

blijven

gaan

verleden tijd enkelvoud

!"# 
stierf 
hield 
koos 
deed 
zocht 
bleef 
ging 

voltooid deelwoord

$%&'(') 
gestorven 
gehouden 
gekozen 
gedaan 
gezocht 
gebleven 
gegaan 

les  8

les  7

46
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spelling  |  thema  7  |  les  9/15a  |  categorie  36

thema  7 spelling

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

gouden 

Dit moet je weten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt 
waarvan een zelfstandig naamwoord is 
gemaakt.

eindigt op e.

eindigt op en.

Een mooie ring van goud is een mooie, 
gouden ring.

Eerst proberen

l ! majesteit 
l " plechtigheid 
l # wereldwijd 
l $ hoeveelheid 
n % bronzen 
n & tinnen 
n ' ijzeren 
n ( kartonnen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   zilveren    houten    leren    papieren   

 rieten    stalen    stenen    wollen 

Er waren eens acht kleine biggetjes.

1 Het eerste biggetje breide zijn huisje van wol. een !"#$%&  huisje

2 Het tweede biggetje vouwde zijn huisje van papier. een papieren  huisje

3 Het derde biggetje naaide zijn huisje van leer.  een leren  huisje

4 Het vierde biggetje vlocht zijn huisje van riet.  een rieten  huisje

5 Het vijfde biggetje timmerde zijn huisje van hout.  een houten  huisje

6 Het zesde biggetje metselde zijn huisje van steen. een stenen  huisje

7 Het zevende biggetje smeedde zijn huisje van zilver. een zilveren  huisje

8 Het achtste biggetje bouwde zijn huisje van staal.  een stalen  huisje

les  10

les  9

week  3

48
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42

spelling  |  thema  7  |  les  11/15b  |  volt.  dw.  zelfde  en  andere  klank  normaal

werkwoordspelling

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

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

zelfde klank andere klank

hele werkwoord  kleuren  fietsen  roepen  zoeken

verleden tijd enkelvoud  kleurde  fietste  riep  zocht

voltooid deelwoord gekleurd gefietst geroepen gezocht

zelfde klank

eindigt op d
gekleurd

eindigt op t
gefietst

andere klank

eindigt meestal op en geroepen

eindigt soms op t gezocht

tegenwoordige tijd

stam
ik, …jij?

enkelvoud

stam +t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

verleden tijd

zelfde klank

stam +den

stam +ten
meervoud

enkelvoud

stam +de

stam +te

Maak meervoud,  

dan hoor je d of t. 
enkelvoud  

eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.

enkelvoud 

eindigt niet op      t

verleden tijd

andere klank

zelfde klank

meervoud

meervoud

kleur, vind

fluit

kleurt, vindt

fluit

kleuren, vinden

fluiten

kleurde, raadde

fietste, praatte

kleurden, raadden 

fietsten, praatten

floot
vond

riep

floten
vonden

Schrijf wat je hoort.

Haal van het hele werkwoord -en af.

Zit de laatste letter in ’t kofschip x?

Ja  De verleden tijd is stam + te(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op t.

Nee  De verleden tijd is stam + de(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

80

eindigt op t

eindigt meestal op 

eindigt soms op t

eindigt op 

eindigt op 
eindigt op eindigt op d

eindigt op t
eindigt op 

Eerst proberen

l ! startte  
n " gezien 
l # proefde 
n $ gebraden 

n % gegeten 
l & vind 
n ' gezegd 
l ( wordt 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

binden

durven

stuiven

reizen

komen

zweten

vlechten

schatten

verleden tijd enkelvoud

!"#$ 
durfde 
stoof 
reisde 
kwam 
zweette 
vlocht 
schatte 

voltooid deelwoord

%&'"#()* 
gedurfd 
gestoven 
gereisd 
gekomen 
gezweet 
gevlochten 
geschat 

les  12

les  11
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43

spelling  |  thema  8  |  les  1/13a  |  categorie  16a

thema  8 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je leenwoorden 
uit het Engels schrijft.

team

Dit moet je weten
Je schrijft deze woorden op 
de Engelse manier.

les  1 Eerst proberen

n ! weekend 
l " knieën 
n # halfpipe 
l $ drieën 
l % tweeën 
n & computer 
n ' game 
l ( bacteriën 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   cake    team    camping    mail    lunch    flat    goal    clown 

les  2

week  1

58

Ik zat vorige 
week op de 

5 c .
Oh. Dus daarom 

heb je mijn 6 m  
niet beantwoord!

Die vrolijke 
7 c  is na de 
voorstelling weer een 

gewone man.

Hij woont met zijn 
gewone vrouw in 
een heel gewone 

8 f .

Nee dank je. Ik heb net 
mijn 2 l  op, 
dus ik heb geen trek.

Hier. Neem een 
lekker plakje 
1 c .

Ja. Alleen jammer dat 
we geen 4 g  

hebben gemaakt.

1 !"#$ 
2 lunch 
3 team 

4 goal 
5  camping 
6 mail 

7 clown 
8 flat 

Heb je lekker 
gevoetbald met 
je 3 t ?
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spelling  |  thema  8  |  les  3/13b  |  geb.  wijs  normaal,  stam  op  t

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je de 
gebiedende wijs schrijft.

Dit moet je weten
Een zin in de gebiedende wijs 
begint met een werkwoord en 
heeft geen onderwerp.

In de gebiedende wijs 
is de persoonsvorm 
gelijk aan de stam.

werkwoord  kleuren  dromen  strikken

stam (ik-vorm, t.t.) ik kleur ik droom ik strik

gebiedende wijs  kleur  droom  strik

Eerst proberen

n ! vergeet 
n " verlaat 
l # bevindt 
n $ sluit af 

n % verdwijn 
l & wordt 
l ' geluid 
l ( gered 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf de persoonsvorm op. 

werkwoord ik-vorm tegenwoordige tijd gebiedende wijs

1

2

3

4

5

6

7

8

haasten

kijken

zwijgen

eisen

snuiten

noemen

liegen

drinken

Ik !"#$%  me niet.

Ik kijk   heel boos.

Ik zwijg   .

Ik eis   een ijsje!

Ik snuit   mijn neus.

Ik noem   je een sukkel.

Ik lieg   over de ruzie.

Ik drink   melk.

&"#$%  je nou toch eens.

Kijk   niet zo boos!

Zwijg   niet zo lang!

Eis   niet zoveel!

Snuit   met een zakdoek!

Noem   me geen sukkel!

Lieg   niet!

Drink   eens een beetje door.

les  4

les  3
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514145_T8.indd   60 28-03-13   12:37



45

spelling  |  thema  8  |  les  5/14a  |  categorie  16b  

thema  8 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je leenwoorden 
uit het Frans schrijft.

chauffeur

Dit moet je weten
Je schrijft deze woorden op 
de Franse manier.

Eerst proberen

n ! chauffeur 
n " machinist 
l # piloten 
l $ advocaten 
l % leraressen 
n & journalist 
n ' ingenieur 
l ( koninginnen 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   toilet    militair    douche    portemonnee  

 route    milieu    journaal    machine 

1 Na het sporten ga ik altijd onder de d .

 !"#$%& 
2 Autorijden is niet zo goed voor het m .

 milieu  
3 Een m  draagt een uniform.

 militair 
4 Om acht uur kijken we naar het j .

 journaal 
5 Ik moet naar het t , maar het is bezet.

 toilet  
6 Ik heb acht euro in mijn p .

 portemonnee 
7  Spaghetti en macaroni maak je met een speciale m .

 machine 
8 Ik fiets altijd dezelfde r  naar school.

 route  

les  6

les  5

week  2

62
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spelling  |  thema  8  |  les  7/14b  |  geb.  wijs  stam  op  d,  of  v/f-,  z/s-wisseling

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je de 
gebiedende wijs schrijft.

Dit moet je weten
In de gebiedende wijs is de 
persoonsvorm gelijk aan de stam.
Bij werkwoorden met stam op d 
hoor je      t     , maar je schrijft d.

thema  8

werkwoord  raden  proeven  rijden

stam (ik-vorm, t.t.) ik raad ik proef ik rijd

gebiedende wijs  raad  proef  rijd

Eerst proberen

l ! verblijft 
l " verbrand 
n # vermijd 
n $ vind 

l % kleedt 
n & besteed 
n ' wrijf 
l ( geslaagd 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf de persoonsvorm op.

werkwoord

blijven

kiezen

worden

schuiven

aanwijzen

melden

verven

bieden

ik-vorm tegenwoordige tijd

Ik !"# $  bij je.

Ik kies   die met slagroom.

Ik word   moeilijk wakker.

Ik schuif   opzij.

Ik wijs   Tom aan    .

Ik meld   me.

Ik verf   de muur rood.

Ik bied   mijn jas aan.

gebiedende wijs

%"# $  alsjeblieft bij me.

Kies   zelf een gebakje!

Word   nou eens wakker!

Schuif   een beetje opzij!

Wijs   Tom aan  !

Meld   je bij de directeur!

Verf    de muur maar rood.

Bied   je jas aan!

les  8

les  7

week  2

64
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spelling  |  thema  8  |  les  9/15a  |  categorie  16c

thema  8 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.

Eerst proberen

l ! make-up 
n " extreem 
l # toilet 
l $ musical 
n % excuus 
l & enthousiast 
n ' taxi 
n ( maximaal 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Maak de puzzel. In ieder woord zit een x.
Kies uit:  mixer    expres    taxi    luxe    claxon    maximum    extra 

1 Dat deed je e ! (met opzet)
2 Een l  leventje. (rijk en verzorgd)
3 Houd je aan de m snelheid. (bovengrens)
4 Je krijgt een punt e . (meer dan gewoonlijk)
5 Beslag maak je met een m . (elektrische menger)
6 De auto heeft een harde c . (toeter)
7 Ik neem een t . (auto die je tegen betaling ergens heen brengt)

1 e x p r e s
2 l u x e

3 m a x i m u m

4 e x t r a

5 m i x e r

6 c l a x o n

7 t a x i

Wat lees je bij de pijl? (Het is een edelmetaal.) platina   

les  10

les  9

week  3
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514145_T8.indd   66 28-03-13   12:38



48

spelling  |  thema  8  |  les  11/15b  |  geb.  wijs  onregelmatig

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je de gebiedende 
wijs van onregelmatige 
werkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Bij onregelmatige werkwoorden is de stam 
soms anders dan je verwacht. Enkele 
werkwoorden hebben geen gebiedende wijs.

thema  8

werkwoord  zijn  houden  kunnen

stam (ik-vorm, t.t.) ik ben ik houd ik kan

gebiedende wijs  ben / wees  houd / hou  –

Eerst proberen

n ! bid 
n " denk 
l # gehad 
l $ behaald 

n % verraad 
l & bereid voor 
l ' gestart 
n ( onthoud 

Ik heb   fout.

Ik begin bij 
Ik begin bij 

1 Schrijf de persoonsvorm op.

werkwoord

hebben

doen

staan

gaan

denken

kopen

zeggen

brengen

gebiedende wijs

!"#   me lief!

Doe   normaal!

Sta   stil!

Ga   zitten!

Denk   nou eens na!

Koop   ons product!

 Zeg   dat je er spijt van hebt!

Breng   dat onmiddellijk hier!

ik-vorm tegenwoordige tijd

Ik $"#   jou ook lief!

Ik doe   ook normaal!

Ik sta   al stil!

Ik ga   al zitten!

Ik denk   ook na!

Ik koop   het altijd!

Ik zeg   het voor de 

derde keer!

Ik breng   het straks wel!

les  12

les  11
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