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spelling | thema 3 | les 1/13a | categorie 35

thema 3

les 1 Eerst proberen

n 1 tv-programma 
n 2 Noord-Brabant 
l 3 platteland 
n 4 auto-ongeluk 
l 5 verkeersslachtoffers 
n 6 klaar-over 
l 7 dorpsstraat 
l 8 wegenkaart 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Waarom krijgt dit woord een koppelteken?
Schrijf het woord bij de juiste reden.

klaar-over, 12-jarige, oud-leerling, Zuid-Holland, na-aper, sint-bernard, tussen-s, 
kleuren-tv

∙ Het is een aardrijkskundige naam. 

 Zuid-Holland 
∙ Er staat een cijfer, losse letter of symbool in.

 12-jarige  tussen-s 
∙ Er staat een afkorting in.

 kleuren-tv 
∙ Het eerste woord zegt iets bijzonders over het tweede woord.

 klaar-over  oud-leerling  sint-bernard 
∙  Er staan in de samenstelling twee klinkers naast elkaar die je anders niet goed 

kunt lezen.

 na-aper 

les 2

week 1

42

na-aper na-aper

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met een 
koppelteken schrijft.

zee-egel

Dit moet je weten
Je gebruikt een koppelteken in een 
samenstelling:
•  in een aardrijkskundige naam 

(Zuid-Holland)
•  voor of achter een cijfer, losse letter of 

symbool (12-jarige, tussen-s, €-teken)
•  voor of achter een afkorting 

(tv-programma, kleuren-tv)
•  als het eerste woord iets bijzonders zegt 

over het tweede woord (oud-leerling)
•  om twee klinkers te scheiden die je 

anders niet goed kunt lezen (zee-egel)
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spelling | thema 3 | les 3/13b | bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord andere klank

Eerst proberen

l 1 gepeinsd 
n 2 achtergelaten 
n 3 verborgen 
n 4 gevonden 

n 5 gewonnen 
l 6 verrast 
l 7 omhelst 
l 8 gekletst 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

overschrijden

aantrekken

opmeten

verdrinken

opeten

krimpen

bespreken

voltooid deelwoord

Ik heb overschreden  .

Ik heb aangetrokken  .

Ik heb opgemeten  .

Hij is verdronken  .

Ik heb opgegeten  .

Ik ben gekrompen  .

Ik heb besproken  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

de overschreden  snelheid

de aangetrokken  broek

de opgemeten  lengte

het verdronken  kalf

de opgegeten  koek

de gekrompen  trui

de besproken  dictees

les 4

les 3

44

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord 
van andere-klank-
werkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord eindigt meestal op en.
Je schrijft het bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord hetzelfde als het voltooid deelwoord.

andere klank

hele werkwoord  roepen  vinden  f luiten

voltooid deelwoord  geroepen  gevonden  gef loten

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de geroepen kinderen de gevonden schat het gef loten lied
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spelling | thema 3 | les 5/14a | categorie 34 a/b

thema 3

Eerst proberen

l 1 tv-programma 
n 2 ideeën 
l 3 na-apers 
l 4 papegaaien 
n 5 kopieën 
n 6 smeuïg 
n 7 ingrediënt 
l 8 vanille-ijs 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Kijk naar het enkelvoud. Ligt de klemtoon 
wel of niet achteraan? Kruis aan.
Schrijf dan het woord in het meervoud.

enkelvoud

bacterie

fantasie

idee

industrie

kolonie

kopie

porie

strategie 

klemtoon 
achteraan

a

am

am

am

a

am

a

am

klemtoon niet 
achteraan

am

a

a

a

am

a

am

a

meervoud

bacteriën 
fantasieën 
ideeën 
industrieën 
koloniën 
kopieën 
poriën 
strategieën 

les 6

les 5

week 2

46

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)
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spelling | thema 3 | les 7/14b | bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord andere klank

Eerst proberen

n 1 aangewezen 
l 2 beantwoordt 
l 3 voorbereid 
l 4 aangebrand 

n 5 thuisgekomen 
n 6 overgebleven 
n 7 meegebrachte 
l 8 vermoedt 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

overschrijven

graven

opblazen

bedenken

houden

opzoeken

voltooid deelwoord

Ik heb overgeschreven  .
Ik heb gegraven  .

Ik heb opgeblazen  .

Ik heb bedacht  .

Ik heb gehouden  .

Ik heb opgezocht  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

de overgeschreven  brief

de gegraven  kuil

de opgeblazen  ballon

het bedachte  plan

de gehouden  kippen

de opgezochte  woorden

les 8

les 7

48

werkwoordspelling

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

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

andere klank

hele werkwoord  schrijven  zoeken  vragen

voltooid deelwoord  geschreven  gezocht  gevraagd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de  geschreven brief de  gezochte fout het  gevraagde boek
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spelling | thema 3 | les 9/15a | categorie 33 a/b/c

thema 3

Eerst proberen

l 1 poëzie 
n 2 ’s avonds 
l 3 theorieën 
l 4 strategieën 
n 5 Nora’s 
n 6 pagina’s 
l 7 België 
n 8 trema’s 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Kijk in Emma’s agenda. Vul het goede 
woord in en gebruik steeds de apostrof.

’s Woensdags  past Emma op de baby’s  .

Vrijdag: ’s Morgens   stelt Emma menu’s   samen.

Vrijdag: ’s Middags   heeft ze Anna’s   feest.

Zaterdag: ’s Winters   gaat ze elk jaar skiën.

Zo Ma Di Wo Do Vr Za 

Oppassen op 
de baby’s
(vanaf nu: 
altijd 
’s woensdags!)

’s morgens: 
Menu’s 
samenstellen
’s middags: 
Anna’s feest

Net als elke 
winter: skiën!

les 10

les 9

week 3

50

spelling

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

’s morgens piano’s Selma’s 

Dit moet je weten
’s morgens

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

piano’s, Selma’s 
Je hoort een lange klank aan het eind. 
Je schrijft één teken: a, e, i, o, u 
(piano, Selma).
In het meervoud en als bezitsvorm 
schrijf je één klinker met ’s (piano’s, 
Selma’s).
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spelling | thema 3 | les 11/15b | bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Eerst proberen

l 1 verkleed 
l 2 bespiedt 
l 3 besteed 
l 4 verraadt 

n 5 uitgebroede 
n 6 opgewonden 
n 7 ontvluchte 
n 8 bevrijde 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

omslaan

aantasten

onderzoeken

onderscheiden

opeten

uitbreiden

voltooid deelwoord

Het is omgeslagen  . 

Het is aangetast  .

Ik heb onderzocht  .

Ik heb onderscheiden  .

Ik heb opgegeten  .

Ik heb uitgebreid  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

het omgeslagen  weer 

de aangetaste  huid

de onderzochte  resultaten

de onderscheiden  held

de opgegeten  appel

de uitgebreide  website

les 12

les 11

52

werkwoordspelling

zelfde klank andere klank

hele werkwoord  branden  schatten  f luiten

voltooid deelwoord  gebrand  geschat  gefloten

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de  gebrande pinda de  geschatte afstand het  gef loten lied

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

Dit moet je weten
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt je om de juiste 
schrijfwijze te vinden.
Let op: heel soms krijg je een dubbele medeklinker: geschatte.
Denk aan de regel voor bakker.
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