spelling | thema 4 | les 1/13a | categorie 23 a/b/c

erbij past.

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

spelling | thema 4 | les 3/13b | hele werkwoord (infinitief)

liniaal

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

les 3

financieel

actueel

Dit moet je weten

l 1

Je hoort iejaal .
Je schrijft iaal.

Je hoort iejeel .
Je schrijft ieel.

Dit moet je weten
Het hele werkwoord is een werkwoord dat niet van
vorm verandert in de zin.
• niet door de tijd
Het kind zit te kleuren.
Het kind zat te kleuren.
• niet door het getal Het kind zit te kleuren.
De kinderen zitten te kleuren.

Eerst proberen

liniaal

financieel

werkwoordspelling

n 2
n 3
l 4

actueel

Je hoort uweel .
Je schrijft ueel.
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n 5 uitleggen
bereid voor
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l 7 ondervind
bestuderen
n 8 behoeden
begeleidt

Ik heb

fout.

a Ik begin bij
a Ik begin bij
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spelling | thema 4 | les 5/14a | categorie 32c

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

spelling | thema 4 | les 7/14b | tegenwoordig deelwoord (zonder en met −e)

werkwoordspelling

leeuweriken

les 7

Dit moet je weten
leeuwerik De laatste klankgroep rik heeft
geen klemtoon.
Je schrijft het meervoud met één
medeklinker: leeuweriken.

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

Dit moet je weten
Bij zelfde-klankwerkwoorden lijken twee vormen veel op elkaar:
• het hele werkwoord (de kinderen zaten te praten)
• de verleden tijd meervoud (gisteren praatten de kinderen)
Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.
zelfde klank

hele werkwoord

praten

raden

verleden tijd meervoud

praatten

raadden

Eerst proberen

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.

n 1
l 2
l 3
n 4

n 5 wendden
aanzetten
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l 6 opgevoede
verantwoorde
l 7 overdreven
samengevatte
n 8 afronden
voorbereiden

Ik heb

fout.

a Ik begin bij
a Ik begin bij
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les 8
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.
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spelling | thema 4 | les 9/15a | categorie 27, 28

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.

spelling | thema 4 | les 11/15b | dubbelvormen: praten / praatten

werkwoordspelling

jager

bakker

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

les 11

leraressen
Dit moet je weten
• Verdeel het woord in klankgroepen.
• Hoor je aan het eind van de klankgroep een
lange klank, dan schrijf je de lange klank
met één teken: lera.
• Hoor je aan het eind van de 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.
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les 12

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.

hele werkwoord

lopen

fietsen

kleuren

tegenwoordig deelwoord

lopend

fietsend

kleurend

Eerst proberen

l 4

afgewassen
zingend
fluitend
verwaarloosd

Ik heb

fout.

l 1
n 2
n 3

a Ik begin bij
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a Ik begin bij

geverfd
opmerkend
piepend
gesmeerd
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l 5
n 6
n 7
l 8
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