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Dobbelen maar!

■ Vertrek op start. Gooi met de dobbelsteen.
■ Kom je op een vakje met een ster: noteer het gevraagde werkwoord in de tegenwoordige tijd.
■ Kom je op een vakje met een bol: noteer het gevraagde werkwoord in de verleden tijd.
■ Kom je op een vakje zonder ster of bol: noteer het voltooid deelwoord (tt + extra werkwoord).

START
1

fi etsen: ik

2

poetsen: hij

3

botsen (ik ben ...)

4

schetsen: we

5

schaatsen: jullie

6

prutsen: jij

7

ontslaan: ik

8

opstaan: we

9

geloven: hij

10

verven (ik heb ...)

11

beleven (ik heb ...)

12

beven: ik

13

leven: je

14

proeven: ze

15

durven: jullie

16

blazen: ik

17

kiezen (ik heb ...)

18

lezen: hij

19

reizen (ik heb ...)

20

wijzen: jij

21

branden: het

22

antwoorden (ik heb ...)

23

zinken: het

24

stemmen: jullie

25

vermelden: je

26

waarschuwen: ik

27

vertonen: we

28

zuchten: ik

29

verplichten: hij

30

plassen: ik

31

ontdekken (ik heb ...)

32

bewaren: je

33

verbeteren (ik heb ...)

34

zingen: we

35

noteren (ik heb ...)

36

springen: ik

37

worden: hij

38

groeien (ik ben ...)

39 40

1

Naam: 

Klas:  Datum: 

Even opfrissen

Hoe deed ik het?

Ik denk Juf/Meester vindt

 fi etste poetst gebotst

schetsten schaatsen prutste ontsla

staan op gelooft geverfd beleefd

beefde leeft proefde/proefden durven

blaas gekozen leest gereisd

wees brandt geantwoord zinkt

stemden vermeldt waarschuw vertoonden

zucht verplichtte plas ontdekt

bewaart verbeterd zingen genoteerd

sprong wordt gegroeid



© De Taalkanjers 6, Plantyn Thema 10 – Herhalingsles 2 – Kopieerblad 10.H2.2

Slangen- en ladderspel weer

nummer vraag antwoord

 2 de of het? bloempot

 4 de of het? afscheid

 5 de of het? bestemming

 7 m, v of o? borstel

 8 m, v of o? schooljaar

 9 m, v of o? groente

10 m, v of o? stoel

13 bn, zn of ww? kleine

14 bn, zn of ww? zwemmen

17 bn, zn of ww? venster

19 bn, zn of ww? groene

21 Noteer een synoniem voor fel.

24 Noteer een synoniem voor maf.

31 Noteer een Nederlands synoniem voor dit leenwoord:
de visite.

33 Noteer een Nederlands synoniem voor dit leenwoord:
de chauffeur.

34 Noteer het signaalwoord in deze zin.
Je schrijft eerst je naam op je blad. 

35 Noteer het signaalwoord in deze zin.
Mag je niet met de fiets komen omdat het regent?

de

het

de

m

o

v

m

bn

ww

zn

bn

hevig, sterk, ruw, flink

gek, dwaas, getikt

het bezoek

de bestuurder

eerst

omdat

Correctiesleutel
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Slangen- en ladderspel meer

nummer vraag antwoord

 5 de of het? filosofie

10 de of het? faciliteiten

15 de of het? routeplanner

20 de of het? leenwoord

25 de of het? volk

30 m, v of o? aquarium

35 m, v of o? ingang

40 m, v of o? nadruk

45 m, v of o? perkament

50 m, v of o? gunst

55 bn, zn of ww? fantastische

60 bn, zn of ww? scoren

65 bn, zn of ww? coole

70 bn, zn of ww? onkruid

75 Noteer een synoniem voor explosie.

80 Noteer een synoniem voor eindhalte.

85 Noteer een Nederlands synoniem voor dit leenwoord: 
de ambiance.

90 Welk signaalwoord past in deze zin?
Ik wil graag een nieuwe fiets kopen, … dat kan niet 
want ik heb geen geld.

95 Schrijf het signaalwoord dat ontbreekt in deze zin.
Mama heeft haar arm gebroken; … kan ze nu niet 
autorijden.

de

de

de

het

het

o

m

m

o

v

bn

ww

bn

zn

ontploffing, knal

bestemming, eindpunt

de sfeer

maar

daardoor/daarom

Correctiesleutel


