spell¡ng f thema 6 i les t/l3a i categorie 9 al-r-

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met cht en ch

schrijft.

spelling I therna 6 i les 3,43b j voltooid deelwoord, onreEelmatige we¡kwoorden

V
Dit

Dit moct jc rvelt'n

ga jc lcrcn

.

)e leert hoe je

nacht

samengestelde

lach

nachtegaa

I

werkwoordcn schrijft.

.

goochelaar

scheidbaar samengestelde werkwoorden
De persoonsvorm is gesplitst in twee delen. Bii het voltooid
deelwoord komt het vo<lrvoegsel tussen de twee delen (voorgcsteld).
onscheidl¡aar samençstelde we¡kwoorden
De twee delen van de persoonsvorm zitten aan elkaa¡.
Meestal heeft het voltooid deelwoord geen voorvoegsel (onderzocht)
Soms komt het voorvoegsel vooraan (gcglimlacht).

Dit moet je weten
nachtegaal
fe

hoort

GJ

|e schrijft cht.

onscheitlbaa r

scheidbaa r

goochelaar
|e

hoort

voorstellen

onderzoeken

glimlachen

pefsoonsvorrn

ik steì voor

ik onderzoek

ik glimlach

voltooid deelwoo¡d

ik hcb voorgcsteld

ik hcìr onderzocht

ik hcb gcglimlacht

GJ

fe schrijft ch.
Er zijn maar een paar
woorden met ch.
Je leert deze woorden
uit je hooftl.
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spelling i thema 6 | les 5/l4a I categorie l0 a/b

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met ei en ii schrijft

s¡lelling i thema 6 i les 1/l4b i samengestelde werkwoorden' (on)scheidbaar

û
tD

trern

Dil ga ic lcrcn

U

fe leert hoc je het

voltooid deelwoord
van onregelmatige
werkwoorden

iJs

schrijft.

scheidsrechter medicijn

Dil moct ic rvclcn
zelfde-klankwerkwoo¡den
Het voltooid deelwoord eindigt
vaak op d of t.
Enkele zclfde-klankwcrkwoorden
hebben een voltooid dcelwoord

andere.klan kwe¡kwoo¡den

Het voltooid deelwoord eindigt
vaak op cn.
Enkele ande¡e-klankwerkwoorden
hel¡ben een voltooid deeiwoord
dat cindigt op rl of t.

dat eindigt op cn.

onrcgelmatig

Dit moet je weten
Woorden met ei enii zljnweetwoorden
fe leert deze woorden uit je hooftl.
Het ei-web kan je daarbij helpen.

zelfde klank
wassen

bakken

wagen

ztl

verleden tiid enkelvoud

waste

bakte

vroeg

was

voltooid deelwoord

gewåsscn

gebakkcn

'faaì acticf. instapkaartcl spclling

el .{eþ
woorden
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andere klank

werkwoord

' g!o(p

gewaagd

8

geweesl
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spelling lthema 6 | Ies 9/l5a I categorie

ll

a/b

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

s¡relllng I therna 6 i les llÂSb i dubbelvorrnen: leiden/lÍjden

schrijft die op elkaar lijken,
maar een andere betekenis

uw

Pol¡t¡eauto

hout

hebben.

.

ouderwets

maar met ande¡e werkwoordsvormen
werkwoorden mct een ande¡e klemtoon
en andere werkwoordsvormen

klinkcn hetzclldc

Dit moet ie weten
'Woorden met au en ou zijn weetwoorden.
fe leert deze woorden uit je hooftl.
Het au-web kan je daarbij helpen.

blauw

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8
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andere klcmloon

werkwoord

1cìden

liiden

overdrijven

over

verleden tiid enkelvoud

leidde

leed

dreef over

overd¡eef

voltooid deelwoord

geleid

geleden

overgedreven

ove¡drevcn

betekenis

sturen

pijn

voorbijtrekken

groter voorstellen

hebben

'Iåal acticf. inshÞkåertcn spclling . grocp 8

ü-weþ

overdriJven/overdrijven

Dit moct je u ctcn
Dit ziin werkwo<¡rden die op elkaar lifken,
maar die ie anders schrijft:
. werkwoorden die hetzelfde klinken,

Dil ga ie lcrcn
)e leert hoe je werkwoorden

Pa

i
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