spell¡ng f thema ? | les l/l3a i categorie

12

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met i die klinkt als ie
schrijft.

spelling i therna

liter

Dit ga fc lcrcn

Dit nroct jc rvctr:rr
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
kriigen bii het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij.
Daardoor liiken twee vormen veel op elkaar:
. dc vcrleden tijd enkclvoud
. het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met e
Je hoort hetzelfde, maar je schriift de woo¡den anders.

schrijft.

Dit moet je weten
'Woorden met i die klinkt als

.

SJ

zijn

zclli{c klank (zu'ak) nrct voorvocgscl
werkwoord

leenwoorden.
in een gesloten klankgroepl
Hoor i.
Dan schrijf je bijna altiid ie: rivier

verleden tiid enkelvoud

@

.

Hoor i. {-Ð in een open klankgroepl
Dan schrijf je i: rivier, dirigent

.

Hoor j. {EJ aan het eind van een woordì
Dan schrijf je ie: familie of i: ski
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3/l3b i voltooid deelwoo¡d o¡r d of t

fe leert hoe je zelfde-

klankwerkwoorden met een
voorvoegsel en stam op d oft

irigent

d
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.biiv. gebruikt volt. dw

besteden

hcrlcidcn

ik besteedde

ik herleiddc

'få¿Ì acticl'. insbpkåarLcn spclbilg. grocp

37

hct herleidc gctal

hct bestedc bcdrag

E

verwachten

ik verwachttc
hct vcrwachtc br:zock
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spelling i thema ? i les

5Æ4a i categorie

l8 a/b

spelling
spelling i thema 7 i les 7/l4b i dubbelvormêr: vêrtyaGhtte / verwachte

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met ig en liik schrijft
Dil ga lr lcrcn
fe leert hoe je zelfde-

klankwerkwoorden met

Fa¡ñqü
jarig
aa

ndacht¡g

een voorvoegsel schriifi.

vrolijk
sch

Dil r¡rr¡cl jc u clclr
Iüerkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
kriigen bi'i het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij.
Daardoor liiken twee werkwoordsvormen veel op elkaar:
. de hii-vorm in de tegenwoordige tifd

.

het voltooid deelwoord

Je

hoort hetzelfde, maar je schriift de woorden anders.

riftelijk

zt'llik: kl:r¡lk (zuuk) rrrcl v,rorvocgsrl

..t ""."

werkwoo¡d

tegenwoordiç tiid hii-vorm

Dit moet ie weten
sch

Soms weet je niet

)e

zeker of je

Je schrijft liik.

of

@
€hoort.

voltooid deelwoord

riftelijk

aandachtig

hoort@l
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beantwoorden

T

g"u"u'"t'

erkent

u beantwoordl

hcl gebeurt

jii hcbt erkend

u hcbt beantwoord

hct is gebeurd

iij

'faal acdc[. irrstapkaartcn spcllirrg . grocp

fe schrijft ig.

1

E
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spelling ithema

? | Ies 9/l5a I categorie 19 a/b

spelling j therna ? i les ll/lSb i dlbbelvorrnen: erkenl / e¡kend

Dit ga ie leren
fe leert hoe je woorden schrijft met
heid en teit.

Dit ga jc lcrcrr
fe leert hoe je het voltooid
deelwoord op d oft van
zelftIe- en anderc-

D¡t moct jc rlclcn
Schriif ic dc verlcden tiid met rk:(n)l
Dan schriif ic het voltooid deelwoord met d.

.
.

Schriif ie de verleden tiid met tc(n)?
Dan schrijf ie het voltooid deelwoord met t.
Twijfel ie over d of t! Denk aan't kofschip x.

klankwerkwoorden schri jft.

(

zell-dc

m ajesteit

snelheid
gezelligh

e

id

elektriciteit

fehoort@J
|e schrijft heid.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

elektriciteit
fe hoort@J
fe schrijft teit.
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anderc klank (slerk)

d

werkwoord

proeven

fìetscn

zoeken

verleden tiid meewoud

proeftlcn

fietstcn

zochtcn

voltooid deelwoord

Dit moet je weten
gezelligheid

klank (zwak)

Tåal

geproef<l

gefietst

gezocht
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