
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________   

______________________________________________________   

______________________________________________________   

______________________________________________________   

______________________________________________________  

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

accentTijd voor Taal 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

3

Maak met de letters een woord uit het woordpakket. 

spctae: ______________________________________________________________________   oacntrct:   __

oicsd: ______________________________________________________________________  rntbmaeaa: __

sgllcoea: ______________________________________________________________________  scrsoii: __

2

Schrijf de woorden in het meervoud.

taxi: ______________________________________________________________________   hobby: __

piranha:  ______________________________________________________________________   fi rma: __

nazi: ______________________________________________________________________   paraplu: __

nota: ______________________________________________________________________   individu: __

affi che: ______________________________________________________________________   pony:  __

4 Maak met de woorden uit twee kolommen nieuwe woorden (samenstellingen)

verkoop •

verslag •

middel •

stempel •

feest •

staats •

telefoon •

• lands

• tent

• lokaal

• gever

• nummer

• prijs

• secretaris

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Wat is hier gebeurd? Schrijf de woorden uit het woordpakket correct op. 5

verkoopprijsdrama’scollega’sdiscopyjama’sindividu’sstempellokaalbaby’s

50

Zoek de woorden met ’s en schrijf ze onder de tekening.6

Klaar? Maak de oefeningen op blz. 61-64. Zet eerst een kruisje.    
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Woordpakket 17

de show  het team  Franse  de keeper              
  de stress  het respect  West-Vlaamse barbecueën 
de collectie de crash  de jungle  Belgisch  
  de bulldozer de drugs  de reactie  Afrikaanse 
de logica  het interview Duits  de ketchup  

1

Woorden net als 

Rubriceeroefening 

Zie spellingweter nr. 

Woorden net als 

Zie spellingweter nr. 

Woorden uit 

Zie spellingweter nr. 
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_________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

_________________________________________

_________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________

_____________________________

accentTijd voor Taal 

Schrijf bij de woordverklaringen het passende woord uit het woordpakket. 

doelverdediger bij balsporten: ___________________________________________________________________________  

tropische wildernis: ___________________________________________________________________________

groep samenwerkende personen: ___________________________________________________________________________ 

amusementsprogramma of een (kleine) tentoonstelling: ________________________________________________

verdovende middelen:___________________________________________________________________________

aanhoudende geestelijke druk, spanning: ___________________________________________________________________________

3

Vul aan tot je een woord uit het woordpakket bekomt.

. . . . e . . e . .  __________________________________________________________________ . e . . e . . _____________________________________

. . a . .   __________________________________________________________________ . . . i . a _____________________________________

2

4
 
Vul de zinnen aan zoals in het voorbeeld.

Een meisje uit Nederland is een Nederlands meisje.

Een wielrenner uit West-Vlaanderen is ____________________________

Een auto uit Duitsland is _______________________________________________________

Een kaas uit Frankrijk is _______________________________________________________

Een vluchteling uit Afrika is  _________________________________________________

Een rok uit Schotland is  _______________________________________________________

Een ijsje uit Nieuw-Zeeland is  _______

Een paella uit Spanje is een  __________

Inspecteur Morse is terug. Probeer de volgende woorden te ontcijferen. 
Vraag de code aan je leerkracht!

5

-… /. /.-.. / --. /.. /… / -.-. /…. =  

-… /..- /.-.. /.-.. /-.. / --- / --.. /. /.-. =  

-.-. / --- /.-.. /.-.. /. / -.-. / - /.. /. =  

.-. /. /.- / -.-. / - /.. /. =  

Welk woord past tussen de volgende trefwoorden van het woordenboek? Kies uit: 
Chinese – Engelse – reactiesnelheid – interviewtechniek  

rassentheorie en rechercheonderzoek: _________________________________________________________________ 

internationaal en invalsweg: ___________________________________________________________________________________

endoscopie en enkeloperatie: _____________________________________________________________   

chilipoeder en cholericus: _____________________________________________________________   

6

Klaar? Maak de oefeningen op blz. 61-64. Zet eerst een kruisje.    

52

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

 .

 .

De apostrof

Woorden net als Woorden net als 

Zie spellingweter nr. 

Zie spellingweter nr. 

1 Schrijf de woorden in het meervoud.

zebra: ______________________________________________________________________   ski: 

lolly: ______________________________________________________________________   pinda:  

kassa: ______________________________________________________________________   individu: 

Eskimo: ______________________________________________________________________   lama:  

affi che: ______________________________________________________________________   iglo: 

pizza: ______________________________________________________________________   hobby:  

2 Schrijf de woordgroepen opnieuw, maar gebruik de apostrof.

ik mocht:  _________________________________________________________________ 

des winters: _________________________________________________________________ 

het is:   _________________________________________________________________ 

Des avonds: _________________________________________________________________ 

zijn:  _________________________________________________________________  

zo een:  _________________________________________________________________ 

Ik heb:  _________________________________________________________________   

53

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

accentTijd voor Taal 

3 De apostrof wordt ook gebruikt voor bezitsvormen. 
Doe zoals in het voorbeeld. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

de bretellen van opa  

de pop van Vicky    __

de zonnepanelen van Ivo  __

de slaapkamer van Sara  __

het verjaardagsfeest van Mehdi  __

de milieuvriendelijke auto van Clara  __

de naaimachine van oma  __

 opa’s bretellen

4 Haal de woorden of woordgroepen met een apostrof uit het rooster en schrijf ze op. 
Je vindt ze en . 

A

S

G

A

D

D

I

M

S

W

A

D

W

U

U

H

O

S

X

D

J

P

I

B

F

S

T

L

I

P

I

Y

E

K

Q

J

S

G

Z

O

P

J

Q

X

Z

F

L

R

S

O

H

O

S

A

I

R

A

T

E

F

A

C

N

J

M

A

R

K

S

T

A

G

M

S

O

A

K

E

B

A

L

T

V

B

H

N

T

S

I

L
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C

P

Y

J

A

M

A

S
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Y

P

M

S

D

F
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U

W

C

I

O

V

Z

C

P

X

E

G

N

S

A

M

M

A

R

G

O

R

P

horizontaal:

verticaal:
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Klaar? Maak de oefeningen op blz. 61-64. Zet eerst een kruisje.    
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Werkwoorden 6

1 Luister goed en vul de woorden correct in.
Hij ________________________________________ me de andere walkietalkie toe.
“Maar jullie ________________________________________  hier veel te dicht bij elkaar …” 
Nena en ik ________________________________________  elkaar aan. 
“Vooruit Alf, ________________________________  jij onder aan de trap staan”, 
________________________________  Free enthousiast. 
Ik ________________________________  met de walkietalkie in mijn hand de trap af en 
________________________________  op een van de achtergelaten tonnen zitten.
“Hallo … hallo, Alf …  ________________________________  je me?”  ________________________________  
Nena in de walkietalkie.
“Ik hoor je, Nena”, ____________________________________________________ ik.
“Lieve hemel, wat ________________________________ ik je goed, Alf!”, ________________________________ 
Nena’s stem in het kleine maar krachtige luidsprekertje.
“Hallo, Alf, ________________________________    nog es iets! Alf, ________________________________ je me? Alf?”
Ik ________________________________ de walkietalkie uit.
“Ik ________________________________ van jou, Nena”, ________________________________ ik heel stilletjes.
Maar het ________________________________ als een donderslag en ________________________________ duizendvoudig terug tegen 
de hoge, grijze muren van de lege, vervallen brouwerij … Boven aan de trap ________________________________   de 
deur van het clubhuis open.
“Wat ________________________________ er, Alf?”, ________________________________ Free. “________________________________ je ons niet?”
“Toch wel, ik ________________________________ jullie.”
“Waarom ________________________________ je dan niet, knul?”
“Noem me geen knul, Free!”, ________________________________ ik terug.
Ik ________________________________ de walkietalkie op de ton en ________________________________ boos naar de achterdeur.
“Lieve hemel, wat heb jij, man?”, ________________________________ Free.
Nena ________________________________   nu naast Free in de deuropening.
“Ik ________________________________ naar huis”, ________________________________ ik.
“Alf, toe nou, ik ________________________________ het niet zo!”, _______________________________________________________ Free zich.
“Ach”, ________________________________ ik en ik ________________________________, zonder om te kijken.
“Hé, Alf, ________________________________ de walkietalkie mee. Dan ________________________________ we elkaar oproepen 
vanavond, vanuit ons bed!”, ________________________________ Free.
Ik ________________________________ . Ik ________________________________ dat Free boven op de trap stilletjes tegen Nena 
______________________________: “Wat ______________________________ die opeens? Ik ______________________________ toch maar gewoon knul?”
Nena ____________________________________________________________, maar ik ________________________________  het niet. 
Ik ________________________________  terug en ________________________________  de walkietalkie mee.
“Tot morgen dan maar”, ________________________________  ik kribbig.
“Tot morgen, Alf!”, ________________________________ Free.
“Morgen, Alf”, ________________________________  Nena
Ik ________________________________ het sombere gebouw door de achterdeur en ________________________________ humeurig en 
groen van jaloersheid naar huis. Richie was niet in de buurt, gelukkig voor hem … 

(Uit: Meester Pluim en het praatpoeder, Marc de Bel)
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Woordpakket 18

de champagne de documentatie de theorie  zelfstandig
 romantisch de portefeuille de guillotine de premier 
de deskundige het dessert medisch  de medaille  
 de traditie  logische  de coupé  inwendig 
het toilet  democratisch de bibliotheek de enquête

1

Woorden net als 

Rubriceeroefening 

Woorden net als 

Woorden net als 

Woorden net als 

Woorden uit

Zie spellingweter nr. 

Zie spellingweter nr. 

Zie spellingweter nr. 

Zie spellingweter nr. 

Zie spellingweter nr. 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________

1 2

4

8

3

5

9

7

6

10

58

accentTijd voor Taal 

2 Vul de woorden aan tot je een woord hebt net als Belgisch of rustig. 
Schrijf het in de juiste kolom.
romant-, log-, democrat-, deskund-, zodan-, krit-, trop-, zelfstand-, med-

Belgisch rustig

___________

___________

uille: ___________ 

Schrijf de woorden uit het woordpakket correct op.

bibliotheek: _______________________________________________________________ traditie: 

documentatie: _______________________________________________________________ theorie: 

3







dessert:  _______________________________________________________________ portefe

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Rangschik de woorden alfabetisch. Onderstreep de moeilijkheid in de woorden.

koddig – jeugdig – merkwaardig – bloeddorstig – nieuwsgierig 

5 Vul het kruiswoordraadsel in met woorden uit het woordpakket.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horizontaal
1  plaats waar een verzameling boeken is 
 opgesteld

5 onderzoek door ondervraging van een groot   
 aantal personen naar bestaande meningen, 
 gewoonten enz.

7 erepenning, gedenkpenning, m.n. als prijs 
 of beloning

8 afdeling van een spoorwegrijtuig
9 wc

10 het bijeenbrengen van bewijsstukken

Verticaal
2 van binnen zittend, zich binnen in iets bevindend
3 eerste minister
4 tijdens de Franse Revolutie in gebruik genomen
 onthoofdingtoestel

6 een Frans heerlijk sprankelend vocht

Maak met de lettergrepen telkens een politie-woord.6

we     o     
ri     ta      en

ie     reld 

 tra     
con      tie

cen

pe    
tie       ra  

     o

tie          tra
lus     il   

ta
pres      tie   

tie    va
kan

Klaar? Maak de oefeningen op blz. 61-64. Zet eerst een kruisje.    
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Herhaling
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8

9

10

16

17

18

19

20

16

27
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Vervolgopdrachten

Kies een of meer vervolgopdrachten. Spreek af met je juf of meester waar je de 
antwoorden moet noteren. Niet elke opdracht past bij elk woordpakket. Denk dus goed 
na over de keuze van de vervolgopdracht. Je kunt je juf of meester ook vragen een 
ander woordpakket te oefenen (anders dan het woordpakket van de week). Als je het 
schrijven van werkwoorden wil oefenen, kies dan een vervolgopdracht uit de laatste 
reeks. Je ziet: er is heel wat keuze!

Met deze oefeningen kun je snel aan de slag …

1 Tweeklanken
Ken je nog de tweeklanken? Bekijk de vorige drie woordpakketten. 
Schrijf alle woorden met een tweeklank op en onderstreep de tweeklank.

2 Rubriceren volgens klankgroep
We kunnen woorden in een of meer klankgroepen splitsen. Zo bestaat koekoek uit twee 
klankgroepen: koe en koek. Maak drie kolommen in je schrift en schrijf bovenaan in de 
kolommen: een klankgroep, twee klankgroepen en drie of meer klankgroepen. 
Rubriceer de woorden van het woordpakket naar het aantal klankgroepen.

een klankgroep twee klankgroepen drie of meer klankgroepen

3 Rubriceren volgens woordsoort
Ieder woord kunnen we indelen bij een woordsoort. Er bestaan trouwens heel wat woordsoorten. 
Maak vier kolommen in je schrift en schrijf bovenaan in de kolommen: zelfstandig naamwoord, 
bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, en andere woordsoorten. 
Rubriceer de woorden van het woordpakket naar die woordsoorten.

zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord werkwoord andere woordsoorten

4 Kort verhaal
Schrijf een kort verhaal. Gebruik hiervoor minimum vijf woorden uit het woordpakket. 
Onderstreep die woorden. Hang het verhaal uit in de klas.
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Vervolgopdrachten

5 Creatief tekenen
Kies drie woorden uit het woordpakket en schrijf ze op een creatieve manier. 
Doe zoals in het voorbeeld.

Kleur bekennen
Kies een woord uit het woordpakket. 
Schrijf het in verschillende kleuren. 
De moeilijkheid in het woord schrijf je in een 
opvallende kleur, de rest schrijf je in het blauw. 
Doe hetzelfde met vijf andere woorden.

6  Bv. Duitsland
professor
persoonlijk
aardbol

7 Achterstevoren
Kies zes pakketwoorden. Schrijf ze van achter naar voren in je schrift. 
Daarna schrijf je zo nog eens correct.

Doe zoals in het voorbeeld: elliadem   medaille

Met deze oefeningen zoek je een klasgenoot …

1 Tekenen of uitbeelden
Teken een woord of beeld een woord 
van het woordpakket uit. 
Laat het woord zoeken door een 
medeleerling.
Doe hetzelfde met drie andere 
woorden.
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Vervolgopdrachten

2 Rebus
Kies drie woorden uit het woordpakket. Maak van elk van die woorden een rebus. 
Geef de opdracht door aan een medeleerling. Laat het woord zoeken.

3 Kaartjes trekken
Zoek een medeleerling in de klas. 
Maak elk vijf kaartjes en schrijf op 
ieder kaartje een woord uit het woord-
pakket. Breng alle kaartjes samen 
zodat je een stapeltje van tien woord-
kaartjes bekomt. Een van jullie neemt 
een kaartje van het stapeltje. 
Toon het kaartje aan de andere 
leerling. Daarna schrijven jullie het 
woord op. Controleer samen wat jullie 
genoteerd hebben.

Met deze oefeningen maak je je eigen taalspel. Voorzie wel de nodige tijd …

1 Geheimschrift
Kies een geheimschrift dat al aan bod gekomen is bij dit of een vorig woordpakket. 
Zet een aantal woorden om in de codetaal en laat een medeleerling het woord zoeken.

2 Kwartetspel
Maak verschillende groepjes woordkaarten, bv. vier kaarten met woorden net als fabrikant, 
vier kaarten met woorden net als cola, vier kaarten met woorden net als politie, 
vier kaarten met woorden net als choco, vier kaarten waarbij je de verlengingsregel toepast, 
vier kaarten met woorden net als radio, vier kaarten waarbij je moet verdubbelen, 
vier kaarten waarbij je moet verenkelen, vier kaarten met woorden net als heerlijk, 
vier kaarten met woorden met aai, ooi, oei, vier kaarten met woorden met ng of nk … 
Teken dan nog bij elke kaart een passende tekening. Ben je met alles klaar, dan heb je een 
kwartetspel en kun je met de klasgenoten het kwartetspel spelen. 
Wie heeft de meeste spellingfamilies bemachtigd? 

3 Domino
Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee
(of meer) goede woorden. 
Zoek zelf samenstellingen en maak daarmee een 
dominospel. Als je niet weet wat een dominospel is, 
vraag het dan even aan je leerkracht. 
Vraag ook karton en stiften om de woorden te noteren. 
Voorbeeld: 

rek-

loop-

water-

-stok

-rek

-loop
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Vervolgopdrachten

Met deze oefeningen oefen je de werkwoordspelling.

1 Zinnen maken
Kies een infi nitief. Maak daarmee een zin en let op de juiste schrijfwijze. 
Schrijf de zin opnieuw eronder, maar bouw hem om: nu in het enkelvoud of het meervoud, 
in de tegenwoordige tijd of de verleden tijd.
Maak daarna een nieuwe zin …

Bv. De radio speelt heel hard.  De radio’s spelen heel hard.
      Ik antwoord niet op dit berichtje.  Ik antwoordde niet op dit berichtje.

Droomverhaal2
Wij hebben allemaal onze dromen! 
Natuurlijk! Schrijf je eigen droomverhaal. 
Zorg dat alle werkwoorden 
in de tegenwoordige tijd staan.

3 Wat heb je al gedaan?
We zijn al een tijdje wakker en hebben al heel wat gedaan vandaag! 
Schrijf je dagboek van vandaag. Wat heb je al gedaan?
Schrijf het op, natuurlijk in de verleden tijd.
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Woordpakket 17woordpakket 7Mijn moeilijke woorden

1 Controledictee 1 2 Controledictee 2
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Woordpakket 17woordpakket 7Mijn moeilijke woorden

3 Controledictee 3 4 Controledictee 4
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Woordpakket 17woordpakket 7Mijn moeilijke woorden

5 Controledictee 5
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68

Spellingweters

 
Woorden die je schrijft zoals je ze hoort1

Tip: Denk aan de spellingkaart!
 Hak en luister goed! 

Woorden: hij praat, het dorp, het wiel

1
luister of kijk

2
herhaal en onthoud

3
schrijf

4
controleer

 
Woorden met ng of nk, ngt of nkt2

Regel: nk schrijf je altijd nk (zonder g): bank, links …
  Luister ook naar het spellied.
  Als je twijfelt, kun je ook verlengen!  
  Bijvoorbeeld: doodsbange dus doodsbang, banken dus bank
  Twijfel je tussen ngt of nkt? Doe de t weg en verleng.  
  Bijvoorbeeld: denkt, denken dus denk + t = denkt; 
     mengt, mengen dus meng + t = mengt

Net als:  De nk schrijf je net als in bank.
   De ng schrijf je net als in ring. 

Woorden: het kettinkje
    blinkende
    de dierenwinkel
    de bangerik
    de hangmatten

 

refrein
Heb je een probleempje
bij het schrijven van een woord,
dan moet je niet panikeren,
want met een liedje
wordt het wat eenvoudiger 
om te leren.

strofe over ng en nk
Op het einde van het woordje ring
daar staat een n en een g.
De laatste klank van het woordje bank
is nk en dat is zonder g.

Als de ng of nk in het midden staan
dan hoor je het verschil niet goed,
maar als je het woordje langer maakt,
dan hoor je hoe het moet! 
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Woorden met ig(e)3

Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft ig(e): rustig, bezig, machtige …
 We noemen ze rustig(e)-woorden. 

Net als:  De ig(e) schrijf je net als in rustig(e). 

Woorden: zodanig 
    wanhopig 
    eenenzeventig
    gelukkig 
    matig 

rustige-
woorden

 
Woorden met (e)lijk, (e)lijke4

Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft (e)lijk(e): heerlijke, moeilijke …
 We noemen ze heerlijk(e)-woorden.

Net als:  De (e)lijk(e) schrijf je net als in heerlijk(e). 

Woorden: afhankelijk
     feitelijk
     kennelijk
     respectievelijk
     verrukkelijk

heerlijke-      
 woorden

 
Woorden met isch(e)5

Net als:  De isch(e) schrijf je net als in Belgisch(e).

Woorden: biologisch
  chemisch
  kritisch
  tropisch
  typisch
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Net als:  De teit schrijf je net als in kwaliteit. 

Woorden: de autoriteit

Woorden met teit6

     de elektriciteit
     de kwantiteit
     de nationaliteit
     de realiteit

 
Woorden met heid7

Net als:  De heid schrijf je net als in waarheid.  

Woorden: de apartheid
    de hoogheid
    de schoonheid
    de verantwoordelijkheid
    de volkgezondheid

 
Woorden met ueel/uele8

Net als:  De ueel/uele schrijf je net als in eventueel/eventuele.

Woorden: actueel
  manuele
  ritueel
  tekstuele
  virtueel
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Woorden met ei9

Tip: De ei begint met een eitje! 
 Als je een woord in het ei-lied hoort (of op de ei-plaat / ei-brief ziet) 
 dan schrijf je het met ei. Simpel toch?

 Opgelet! Er zijn nog ei-woorden. 
 Die staan niet in het ei-lied, op de 
 ei-plaat of in de ei-brief. 
 Die moet je ook van buiten leren.

Net als: De ei schrijf je net als in trein.

Woorden: de afl eiding, begeleiden, feiten, het einde, uitbreiden 

Ei-lied Een ei zoals in ei begint met een eitje!
Vandaag leg ik een ei, zei de kip
en ze legde een prachtexemplaar.
Ze keek ernaar en dacht ‘k zag al vaak
zo’n ei, maar ik weet niet goed meer waar.
Ze nam haar rugzak en vertrok.
Ze zocht de wereld rond.
Elk woordje werd goed onderzocht
tot ze heel wat eitjes vond.
Ik ga op reis met de trein, zei de meid van het plein.
In mei zoekt een geit klei in haar eigen wei.
Het is geen geheim. Je vindt op de heide geen
kleine kei, ook geen boot met een zeil.
Einde.

Ei-brief Beste mama,
Ik wil reizen naar het kleinste eiland midden in de zee.
Ik moet dus afscheid van je nemen, 
maar m’n knuffels die gaan mee.
Teddy wordt er keizer, en Witje, het meisje, eigenaar
van een mooie villa met een zwembad weliswaar.
Ik geef ze eieren, allebei, ik koop ze op de markt.
Ze lusten ze niet zachtgekookt, maar enkel keihard.
Ik bouw er een paleis met een geheime gang.
Ik speel er allerlei spelletjes en ik kleur er het behang.
Mijn vriendinnetjes zeiden: “Duurt zo’n reis niet wat lang?”
Nu ik erover nadenk, komt die toch nog wat te vroeg,
want een schoolreis van een dag vind ik al lang genoeg.
Ik denk dat ik deze reis een eindje zal uitstellen.
Ik hoop dat je vanavond een verhaaltje zult vertellen.
Liefs,
Stoere Saar
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Woorden met ij10

Tip: Als je een woord NIET in het ei-lied hoort (of op de ei-plaat of in 
de ei-brief ziet) of NIET van buiten hebt geleerd,  dan schrijf je het met ij. 

Woorden: gijzelen
  het maatschappijbeeld 
  schijnen
  het smeedijzer
  het verwijt 

Eerste prijs

Woorden met au11

Tip: Als een woord in het au-lied of de au-strip komt, 
 dan schrijf je het met een au. Simpel toch?
 Opgelet! Er zijn au-woorden die niet in het au-lied of de au-strip staan. 
 Die moet je ook van buiten leren. 

Net als: De au schrijf je net als in saus. 

Woorden: de astronautenvoeding
   autoritair 
   de dinosaurus
   miauw
   de raceauto

Au-lied
Au! Wat doet dat pijn!
Wat doet dat pijn!
Al die woorden in mijn hoofd.
Alle woorden met een au
stop ik vandaag in mijn hersenpan.

Laura heeft de auto van de paus 
met blauwe saus overgoten.
En ze pikte ook een veer van 
een mooie pauw,
dat vond iedereen wel flauw.

In augustus riep een tijger: 
“Help me dan!
Er hangt kauwgom uit de automaat 
in mijn wenkbrauw!
Ook mijn klauwen zijn vuil en 
mijn pels is grauw.
Toe, was me nu maar gauw!”
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Woorden met g of ch12

Tip: Twijfel je tussen g of ch? 
 Meestal schrijf je g!

Net als: De g schrijf je net als in weg.
   De ch schrijf je net als in zich.

Woorden:  ach
   de archeologie
   de catecheseles
   chaotisch
   de chemokar 

 
Banaanwoorden 13

Tip: Bij sommige woorden van vreemde oorsprong mag je na de a,    
 die soms kort wordt uitgesproken, niet verdubbelen. 
 Die woorden noemen we banaanwoorden. Je moet ze onthouden. 
 Veel van die woorden staan op de banaanplaat. 

Net als: De korte a in sommige woorden van vreemde oorsprong schrijf je 
   net als in banaan. 

Woorden: de granaatscherf 
  de asielzoeker
  paradijselijk
  het kadaver 
  anoniem 

 
Woorden met ie als i geschreven (fabrikant)14

Tip: Je hoort ie maar schrijft i. 

Net als:  De ie als i schrijf je net als in fabrikant. 

Woorden: literair
     minimaal
     de kritiek
     de subsidieaanvraag
     de ticketverkoop

73

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



Van Ins leesme th odettttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  eeee oooooooothhh oooo

Spellingweters

 
Woorden met th16

Tip: Je hoort t maar schrijft th. 

Net als: De th schrijf je net als in thee. 

Woorden: het bibliotheekboek
    de chemotherapie
    enthousiast
    het theoriegedeelte
    thuis

 
Woorden met s als c geschreven15

Tip: Je hoort s maar schrijft c.

Net als: De s als c schrijf je net als in cent

Woorden: de decimeter, de elektriciteitspanne, fi nancieel,  
   de lanceerbasis, het percent 

 
Woorden met ie als i geschreven 
(materiaal en radio)

17

Tip: Soms hoor je na de ie een j en dan schrijf je bijvoorbeeld:
 + materiaal
 + radio

Net als: De ie als i schrijf je soms net als in materiaal.
   De ie als i schrijf je soms net als in radio.

Woorden: de biologie
    de indianenstam
    de pensionhouder
    de socialist
    het stadionverbod
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Woorden met k als c geschreven18

Tip: Je hoort k maar schrijft c. 
 Opgelet: accu, accordeon

Net als: De k als c schrijf je net als in cola

Woorden: de computerspecialist
    contractueel
    het discussieplatform
    de productieverantwoordelijke
    risicovol

 
Woorden met s(ie) als t(ie) geschreven19

Tip: Woorden met tie noemen we ook politie-woorden.

Net als:  De sie als tie schrijf je net als in politie.   

Woorden: de adoptieregeling
    de documentatiemappen
    de infl atie
    de oriëntatietafel
    de redactieraad 

 
Woorden met s(i) als t(i) geschreven20

Net als: De s(i) als t(i) schrijf je net als in station.

Woorden: het weerstation
    het stationsplein
    het tankstation
    de stationschef
    het werkstation
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Medeklinkers in moeilijke woorden21

Woorden: de verrassingstaart, de verrader, verrassen, 
 de stippellijn, de koninkrijken

 
Woorden met ee als é geschreven22

Tip: Je hoort ee maar schrijft é.

Net als: De ee als é schrijf je net als in café.

Woorden: de canapé
    de coupé
    de paté
    de privéchauffeur
    het wijkcomité 

 
Woorden met bijzondere uitspraak23

Woorden: de ambtenarij
 beroemdste
 dichtste
 de erwt
 hardste

   
Woorden met ie als y geschreven24

Tip: Je hoort ie maar schrijft y.

Net als: De ie als y schrijf je net als in baby. 

Woorden: de babyvoeding
    de hobbytentoonstelling
    de penaltystip
    de ponywagen
    de pyjamabroek
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Woorden met gedekte i als y geschreven25

Tip: Je hoort een gedekte i maar schrijft y.

Net als: De gedekte i als y schrijf je net als in Egypte. 

Woorden: de Egyptenaar
    Olympia
    de symboolwaarde
    sympathiek 

Woorden: de cocktailbar
    de container
    het trainingsschema 

 
Woorden met ee als ai geschreven26

Tip: Je hoort ee maar schrijft ai. 

Net als: De ee als ai schrijf je net als in trainen.

Woorden: de dinerpauze
    het dinertje

 
Woorden met ee als er geschreven27

Tip: Je hoort ee maar schrijft er.

Net als: De ee als er schrijf je net als in diner.

    
    
    

 
Woorden met oo als eau geschreven28

Tip: Je hoort oo maar schrijft eau.

Net als: De oo als eau schrijf je net als in bureau. 

Woorden: de bureautafel
    het cadeaupapier

het niveauverschil
het plateau
het tableau 
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Woorden met oe als ou geschreven29

Tip: Je hoort oe maar schrijft ou.

Net als: De oe als ou schrijf je net als in journalist.

Woorden: de douche
    het enthousiasme
    de journaaluitzending
    de routeplanner
    de souvenirwinkel

 
Woorden met ai30

Tip: Je moet woorden met ai goed onthouden!

Net als:  De ai schrijf je net als in militair.

Woorden: de documentairemaker
    literair
    de mayonaisepot
    de militairen
    revolutionair 

 
Woorden met ie als i geschreven
(serieus en kampioen)

31

Net als: De ie als i schrijf je net als in serieus of kampioen. 

Woorden: het ingenieursdiploma
    de milieudeskundige
    de pensioenleeftijd
    religieus
    het wereldkampioenschap
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(Twee)klank in vreemde woorden32

Net als: Vreemde woorden als clown, cowboy …  
 zijn leuke woorden die je goed moet onthouden.

Woorden: het barbecuerooster
  het/de cacaopoeder
  het clownspak
  de cowboyhoed
  de goaltjesdief 

 
Woorden met ks als cc geschreven33

Net als: De ks als cc schrijf je net als in succes.

Woorden: accentueren
  het accident
  de succeservaring
  vaccineren

 
Woorden met k(w) als qu geschreven34

Net als: De k(w) als qu schrijf je net als in aquarium. 

Woorden: de aquarel
  de consequenties
  de quizmaster
  de quotatie
  quoteren
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Woorden met ks als x geschreven35

Net als: De ks als x schrijf je net als in examen. 

Woorden: de examenregeling
  de experimenteerfase
  Luxemburg
  de maximumtemperatuur
  Mexico

 
Woorden met sj als ch geschreven36

Net als: De sj als ch schrijf je net als in choco.

Woorden: de buschauffeur
  de chocolademelk
  de fi chedoos
  de grasmaaimachine
  de lunchroom

 
Woorden met zj als g geschreven37

Net als: De zj als g schrijf je net als in giraf. 

Woorden: de etalagepop
  de garagist
  de horlogemaker
  het logement
  de manegehouder

 
Woorden met zj als j geschreven37

Net als: De zj als j schrijf je net als in journaal.

Woorden: de jongleur
  de journalist
  de juniorenselectie
  de jus
  het juryverslag
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Woorden met een n 
(niet uitgesproken, wel geschreven)

39

Net als: De n (niet uitgesproken, wel geschreven) 
 schrijf je net als in openlijk. 

 
Woorden uit het Engels40

Woorden: de drugsverslaafde
 het interviewfragment
 de teamgeest
 het showorkest
 stressbestendig

 
Woorden uit het Frans41

Woorden: de champagnestreek
 het dessertbuffet
 het enquêtebureau
 de medaillekandidaat
 het toiletpapier

 
Woorden met -d of -t, woorden met -b of -p42

Tip: Verlengen doe je zo: voeg aan het einde van woord e, en of er toe. 
 Soms zitten d- of t-woorden in een ander woord verstopt. 
 Bijvoorbeeld: brandweer

Regel: d of t op het einde van een woord? Als je twijfelt, moet je verlengen.  
  Dat doe je door het woord langer te maken: landen dus land, 
  kaarten dus kaart. Ook als je twijfelt tussen b of p op het einde 
  van een woord, kun je verlengen: 
  lopen dus loop, hebben dus heb.  

Net als: De eind-d schrijf je net als in hond.
   De eind-t schrijf je net als in tent.
   De eind-b schrijf je net als in heb.
   De eind-p schrijf je net als in pop. 

Woorden: doorschijnend, het lidmaatschap, 
    het miljard, de Noordpool, de teletijdmachine
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Woorden met gt of cht43

 

gt of cht?

Tip: 

korte klank?

ja cht

Let op!
De kip ligt in het hok, 
legt een ei en zegt tok tok.

nee gt

refrein
Heb je een probleempje
bij het schrijven van een woord,
dan moet je niet panikeren,
want met een liedje
wordt het wat eenvoudiger 
om te leren.

strofe over cht 
Het woordje nacht heeft c h t
want die a die klinkt heel kort.
Na een andere klank schrijf je g en t.
Zo krijg je een goed rapport.

De kip ligt in het hok,
legt een ei en zegt tok tok.
In dit rijmpje hoor je ligt, legt, zegt
die schrijf je toch met g en t.

Regel: Twijfel je tussen gt of cht? 
  Na een korte klank schrijf je altijd cht, behalve in ligt, legt en zegt.  

Net als: De gt schrijf je net als in jaagt.
   De cht schrijf je net als in gezicht.

Woorden: de lichtjaren
 machtig
 de overdracht
 de stichting
 verkracht
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Verenkelen of verdubbelen44

Regel: Hoor je op het einde 
 van de klankgroep 
 een korte klank, 
 dan verdubbel je de medeklinker. 
 Hoor je op het einde 
 van de klankgroep 
 een lange klank, 
 dan verenkel je de klinker.  
 Hoor je op het einde 
 van de klankgroep 
 een andere klank, 
 dan doe je gewoon.   

.

Net als: Verdubbelen doe je net als in zatte vette kippen stoppen bussen.
 Verenkelen doe je net als in apen zweven over muren.
 Je doet gewoon net als in zieke schilders moeten genoeg rusten .. 
Tip: Hak het woord eerst in klankgroepen. Pas de regel toe op de laatste 
 klank van elke klankgroep! Vergeet niet: klinkers kun je roepen, 
 medeklinkers kun je niet roepen.  
Woorden: allerminst, de commissie, de concurrent, Nederlands,  
  uitgenodigd

Ik
luister

naar het
einde
van de

klankgroep.

ik

korte klank

ik

1 klinker en
2 medeklinkers

verdubbelen

Zatte vette
kippen stoppen

bussen

GROEN

ik

lange klank

ik

1 klinker en
1 medeklinker

verenkelen

Apen zweven 
over muren

ROOD

ik

andere klank

ik

gewoon

Zieke schilders
moeten genoeg
rusten omdat ...

Tip
Hoor je na de 
klinker twee 
verschillende 
medeklinkers, 
dan doe je dus 
ook gewoon.
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Werkwoorden: de tegenwoordige en 
 de verleden tijd

45

Tip: Pas het werkwoordschema alleen toe als je de pv. vindt!
 De pv. vind je heel gemakkelijk door van de zin een ja-neevraag 
 te maken. De pv. staat dan altijd vooraan.  
 Bijvoorbeeld:  Zin: Ik zweette.
  Vraagzin: Zweette ik?  

Regel: Volg het werkwoordschema.

Net als:  In de tegenwoordige tijd vervang je door werken. 
  In de verleden tijd – zonder klankverandering – vervang je door 
  spelen of werken. 

Woorden: (ik) verdeel
(jij) vindt
(hij) bestelt
(Ann) deed
(wij) brandden 

HOE SCHRIJF JE
WERKWOORDEN? Is het een 

pv.?
NEE
Doe gewoon:
-  je verlengt, bv. gespeeld, verplaatst
- of je schrijft zoals je het hoort,      
 de vergrote foto, de verbrande vinger
- of ... 

v.t.?

Is er 
klankverandering?

JA

Doe gewoon.

Bv. liep
    werd
    vonden

NEE
 

speelde(n)
dus

stam + de(n)
bv. antwoordde(n)

Hoor je de(n)?
Vervang door 

spelen. 

werkte(n)
dus

stam + te(n)
bv. wachtte(n)

Hoor je te(n)?
Vervang door 

werken. 

JA

t.t.?

Hoor je t 
achteraan?

JA
 Vervang door werken.

werk
dus

stam
bv. antwoord

werkt
dus

stam + t
bv. antwoordt

NEE

Doe gewoon.

Bv. kom
    wachten
    antwoorden
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Apostrof op het einde van een woord46

Regel: Na een lange klank a, e, i, o, u, y  enkel geschreven 
  schrijf je ‘s. Anders s eraan.  

Tip: Let op: na een doffe e en é schrijf je dus 
 s eraan.  
 Bijvoorbeeld: pralines, cafés … 

Net als: De ’s schrijf je net als in opa’s.  

Woorden: de nazi’s, de nota’s, 
    de paraplu’s, de piranha’s, 
    de ufo’s

 
Apostrof bij het begin van een woord of zin47

Regel: Op de plaats waar je letters weglaat, schrijf je een ‘ (apostrof).

Tip: Bij het begin van een zin schrijf je een hoofdletter bij het eerste 
 volledige woord. Bijvoorbeeld: ’s Ochtends gaat Ali naar de moskee.

Net als: De ‘ (apostrof) bij het begin 
   van een woord of zin schrijf je
   net als in ’s Ochtends. 

Woorden: ’s woensdags, ’t was mooi, 
    m’n broer, zo’n fi le, 
    ’k Ga door!

 
Woorden met trema bij meervoud na ie48

Regel: Bij woorden met de klemtoon op ie schrijf je in het meervoud ën.   
  Bij woorden zonder klemtoon op ie schrijf je ¨n (trema). 

Tip: Als je twijfelt probeer je beide!  
 Bijvoorbeeld bij knieën: /knjen/ dan ¨n, of /kniejen/ dan ën.
 We zeggen /kniejen/ en niet /knjen/, dus knieën.

Net als: Het trema bij meervoud na ie schrijf je 
   net als in knieën.

Woorden: de calorieën, drieëndertig, de industrieën,  
    de bacteriën, de koloniën
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Woorden met trema bij meervoud na ee49

Regel: Bij woorden met ee op het einde schrijf je in het meervoud 
  ën (trema).

Net als:  Het trema bij meervoud na ee 
   schrijf je net als in zeeën.

Woorden: de feeënstoet, de ideeënbus,  
    de pygmeeën, tweeëntwintig,  
    de trofeeën met zijn tweeën

 
Woorden met een koppelteken50

Regel: Je schrijft een koppelteken bij samengestelde 
  aardrijkskundige namen en hun afl eidingen. 
  Je schrijft ook een koppelteken bij samenstellingen met Sint.  

Net als: Het koppelteken bij samengestelde aardrijkskundige namen 
   schrijf je net als in Oost-Vlaanderen. 
   In samenstellingen met Sint schrijf je het koppelteken net als 
   in Sint-Niklaas. 

Tip: O.-L.-Vrouwekerk schrijf je met twee koppeltekens. 
 Je moet dat gewoon onthouden.  

Woorden: het Onze-Lieve-Vrouwebeeld, 
    Nieuw-Zeeland, 
    de Noord-Europeaan, 
    Waals-Brabant, 
    Zeeuws-Vlaanderen Sint-Niklaaskerk

 
Woorden met trema na i51

Tip: Voor een juiste uitspraak plaats je een trema op de e.

Net als: Het trema na i schrijf je 
   net als in België.

Woorden: de hygiëne, 
    Groot-Brittannië, 
    Italië, principiële, 
    de wereldoriëntatie
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Woorden met trema na e52

Regel: Na ge en be schrijf je een trema op de e of i (niet bij o of a).   

Tip: Je schrijft ook een trema op de e van reële. 

Net als: Het trema na e schrijf je net als in geërfd. 

Woorden: beëdigd
    beëindigd
    ingeënt
    geïnd
    geïnteresseerd 

 
Woorden met oud- en ex- gevolgd 
door koppelteken

53

Regel: Je schrijft een koppelteken in 
  samenstellingen met ex en oud.

Net als: Het koppelteken in samenstellingen met 
   ex en oud schrijf je net als in oud-leerling

Woorden: de ex-agent
    de ex-vriendin
    de ex-zanger
    de oud-burgemeester
    de oud-schepen

 
Samengestelde woorden met koppelteken54

Regel: Je schrijft een koppelteken (en geen trema) tussen delen 
  van samenstellingen (om uitspraakverwarring tegen te gaan).

Net als:  Het koppelteken in samenstellingen (om uitspraakverwarring 
   tegen te gaan) schrijf je net als in  na-apen.

Woorden: het auto-onderdeel
    het mede-eigendom
    toe-eigenen
    de zee-eend
    zo-even
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Begin- en eindaanhaling55

Regel:

Een beginaanhaling:
1 Een uitroepteken en een vraagteken schrijf je binnen de aanhaling.
2  Je plaatst geen punt op het einde van een beginaanhaling.
3  Na de beginaanhaling komt er altijd een komma.
Voorbeeld: “In juni gaan we op zeeklassen”, zei de meester.

Een eindaanhaling:
1  Voor de eindaanhaling plaats je een dubbele punt.
2  De eindaanhaling begint met een hoofdletter.
3  Alle leestekens (ook de punt) staan binnen de eindaanhaling.
Voorbeeld: Samira vroeg: “Gaan we dan ook zwemmen?”

 
Aan het begin van de zin en bij persoonsnamen 56
Regel: Je schrijft een hoofdletter aan het begin van een zin.
  De eerste letter van een persoonsnaam 
  schrijf je met een hoofdletter: Jan, Piet, Karel …

Tip: Gisteren gingen Jan en Piet naar de kermis. 

 
Namen van (kerkelijke) feestdagen 57

Regel: Namen van (kerkelijke) feestdagen schrijf je met 
  een hoofdletter: Kerstmis, Pasen, Pinksteren, 
  Allerheiligen, Allerzielen, Suikerfeest …

Tip: Voor Achmed is het een belangrijke dag: 
 het is de start van het Suikerfeest. 

 
Aardrijkskundige namen58

Regel: Aardrijkskundige namen (straten, steden, landen …) 
 schrijf je met een hoofdletter. 

Net als: Jan woont in de Zeeweg in Rotterdam. 
 Rotterdam is een grote stad in Nederland. 
 Door Rotterdam stroomt de Rijn.
 De Rijn ontspringt in de Alpen. 

88

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool


