
Thema 10
Kunst- en vliegwerk



Op de luchthaven

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden met au of ou schrijven.
■ Ik kan woorden met ei of ij schrijven.

Deze les gaat over …

Volg de pijlen

■ Welk woord lees je als je de pijlen volgt?
■ Schrijf het woord op.
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Aan de slag!

Turbulentie

■ Er zijn een aantal letters uit de woorden gevallen.
■ Vul de goede letters in.
■ Kies uit: au, ou, ei en ij.
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Plaatsnemen alstublieft

	■ Schrijf de woorden in de goede zin.
	■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je au, ou, ei of ij.

r?bew?s – ?genschap – toesch?wers – beeldkwalit?t – onth?den – zith?ding –  
tw?felen – regenw?d – waarh?d – appl?s – ben?wd – terr?n – vr?wtje – opl?ding

Kun jij de formule  waarmee je de oppervlakte van een rechthoek 

berekent?

Een tropisch  bestaat vooral uit bomen.

Op de werf staat een bordje ‘Verboden  voor onbevoegden’.

De zus van Marie volgt een  om verpleegster te worden.

Het oude  kreeg het , omdat de deuren 

van de lift niet opengingen.

De  van onze nieuwe televisie is merkbaar beter dan de vorige.

Lien is heel behulpzaam. Dat is een goede  van haar.

De  genoten van het optreden.

Als je niet meteen kunt beslissen, ben je aan het .

Na de toespraak kreeg de burgemeester een oorverdovend .

Wanneer je werkt aan je computer, moet je denken aan een goede .

Vertelt die verkoper wel de ?

Onze buurjongen behaalde vorige week zijn .

Bagagecontrole

	■ Vul in elke zin het juiste woord in.
	■ Je mag de betekenis van de woorden opzoeken in een woordenboek of op internet.

De directeur en zijn assistenten  al vijftien jaar 

het bedrijf.

Peuters die tandjes krijgen,  soms veel pijn.

De kleuter heeft haar sjaal en handschoenen vergeten. Nu lijdt ze 

.

Zie jij die  op het dak?
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 ■ 1.1

 ■ 1.1
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De avonturier  met zijn fiets van België naar 

Spanje.

Door de gist  het brood.

Sommige mensen eten graag  vlees.

Door het overlijden van haar hondje is het meisje in de 

.

Ik  een schadevergoeding van die fabrikant.

De directeur trakteert de leerlingen op een bolletje 

.

De hond  graag op een bot.

Vind jij het hier ook zo ?

Volg de groene .

De bedrijven  naar het koopgedrag van hun 

klanten.

De veilingmeesters  soms heel dure voorwerpen.

Mama laat regelmatig haar nagels .

Wat is jouw  van muziek?

Is die helling heel ?

De leerlingen  een heerlijke maaltijd voor hun 

grootouders.

Als er ’s winters wordt gestrooid, zijn de wegen goed te .
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Raadsels

	■ Lees de omschrijving.
	■ Vul het woord op de juiste plaats in het rooster in.

Tip!
– Het zijn allemaal woorden met au, ou , ei of ij.
– De ij staat in twee vakjes.

1 Ander woord voor samenleving
2 Luid handgeklap
3 Elkaar het jawoord geven
4 Synoniem voor ruimtevaarder
5 Dit doe je met je tanden als je eet
6 Woning van een koning 

7 Katachtig roofdier
8 Dit doet een lamp
9 Dit kleine wezen leeft in een paddenstoel
10 Niet gekookt
11 Niet juist, maar …
12 Voertuig dat op sporen rijdt
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van weetwoorden met au/ou en ei/ij.

• Ik leerde woorden schrijven die hetzelfde klinken, maar anders worden geschreven.

Flits!

■ Luister goed.
■ Vul de ontbrekende woorden in.

1 De studenten van de hotelschool  heerlijke gerechten.

2 Die artiest kreeg veel  van het publiek.

3  De familie is in de  na het  van hun 

grootvader.

4 Op  vraagt vader altijd een fles rode .

5 De  ploegt zijn akkers om.

6  Er kleeft een  op de wonde net boven mijn 

.

7 De hond van Sam  urenlang op een bot.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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Vakantiedromen

Dit kan ik al!
■ Ik kan meervouden schrijven waarbij het grondwoord niet verandert.
■ Ik kan meervouden met een apostrof schrijven.
■ Ik kan meervouden met een trema schrijven.

Deze les gaat over …

Vliegmoppen

■ Lees de moppen.
■ Schrijf het meervoud van de gekleurde woorden op.
■ Kruis aan welke strategie je toepast.

meervoud hoorwoord verdubbelen verenkelen apostrof trema

1

Eendagsvliegen
De juf heeft het in de klas over insecten 
die maar één dag leven: ’s morgens 
geboren en ’s avonds al dood.
‘Lieve hemel’, zegt Jonas. ‘Dan vieren 
die hun hele leven hun verjaardag.’

Vliegensvlug
‘Waarom schilder je toch zo vlug?’, 
vraagt een fee aan haar buurvrouw.
Waarop de buurvrouw antwoordt: ‘Ik 
wil klaar zijn voordat de verf op is!’

Luchtdoop
Een opa heeft net een luchtdoop achter de rug. 
Nadat hij uit het vliegtuig is gestapt, gaat hij naar 
de piloot.
‘Hartelijk bedankt voor beide vluchten.’
‘Hoezo? Het was er toch maar één?’, zegt de piloot.
‘Nee, twee: mijn eerste en mijn laatste.’
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Aan de slag!

Goed gevormd

■ Schrijf de woorden in het meervoud.
■ Noteer ze in het goede vak.

knie – idee – fototoestel – luchtdoop – danseres – griezelverhaal – 
metro – pony – klas – kampvuur – radio – trofee

verdubbelen verenkelen

apostrof trema

Voor de ogen van de camera’s

■ Benoem de prenten.
■ Schrijf bij elke prent het meervoud op met het bijbehorende lidwoord.
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fototoestellen

danseressen

klassen
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griezelverhalen

kampvuren
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de perziken de baby’s de schildpadden

de krokodillen de sleutels de trofeeën



■ Kies twee woorden uit.
■ Schrijf er een goede zin mee.

1

2

Vakantiekaartjes

■ Vul in elke zin het juiste meervoud in.
■ Kies woorden uit het kader.

uur – knie – dame – bacterie – bikini – kiwi – mango – druif – sinaasappel

Beste Lars,
Na meerdere  vliegen zijn we op onze bestemming aangekomen.
Met bibberende  heb ik op het vliegtuig gezeten.
In het vliegtuig zaten twee oude  naast mij.
Ze spraken de hele vlucht over ziektes en .

Het is een mooi hotel met lekker eten. We kregen als verwelkoming een heerlijk vruchtendrankje 
met , , 
en .

Gelukkig heb ik wel vijf  bij me, want we zwemmen elke dag!
Groetjes,
Anne

4

■ 2.1

■ 2.1
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de paraplu’s de kamelen de sleeën

eigen antwoord

uren
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sinaasappels/sinaasappelen

bikini’s



giraf – appartement – zebra – zandkasteel – kind – activiteit – okapi – spelletje

Dag Anne,
Heerlijk weertje hier in Frankrijk!
Het vakantiepark heeft mooie .
Ook is er veel te beleven voor de .
Vijf animatoren doen leuke  met ons, zoals 

 bouwen en  spelen.
Gisteren waren we in een zoo.  bogen hun lange nek en aten uit 
onze handen.  en  stonden enkele 
meters van ons af.
Ik breng zeker een souvenirtje voor je mee!
Veel groetjes,
Lars 

Vakantie dichtbij

■ Zoek op internet naar toeristische trekpleisters in jouw provincie.
■ Schrijf een tekst waarin je probeert om toeristen te overtuigen een bezoek te brengen aan 

jouw provincie.
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appartementen
kinderen

activiteiten
zandkastelen spelletjes

Giraffen
Zebra’s okapi’s

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van meervouden.

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf het meervoud van de gedicteerde woorden op.

1  5 

2  6 

3  7 

4  8 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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Vakantieplannetjes

Dit kan ik al!
■ Ik kan verkleinwoorden schrijven.

Deze les gaat over …

Getalletjes

■ Schrijf bij elk getal de overeenkomstige letter uit het alfabet.
■ Schrijf de woorden goed op.

111111 111 181818 181818 555 202020 101010 555

181818 999 141414 777 555 202020 101010 555

191919 333 888 555 555 161616 101010 555

232323 151515 141414 999 141414 111111 101010 555

Aan de slag!

Kleine dingetjes

■ Zoek het verkleinwoord van de woorden in het kader.
■ Schrijf de woorden in het goede vak.

glas – haring – toestel – radio – vat – jongen – wandeling – 
tekening – woning – paraplu – fi etsbel 

verdubbelen -ing na een korte, lange of 
andere klank

-ing na een doffe klank

woorden op -a, -o of -u uitzonderingen
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karretje

ringetje

scheepje

woninkje

toestelletje

fietsbelletje

harinkje

woninkje

wandelingetje

tekeningetje

radiootje

parapluutje

glaasje

vaatje

jongetje



Nog wat fotootjes

■ Benoem de prent.
■ Schrijf bij elke prent het passende verkleinwoord met het bijbehorende lidwoord.
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het jongetje

het blaadje

het ballonnetje

het scheepje

het radiootje

het krokodilletje

het tennisballetje

het kettinkje

het slangetje



Kopieermachientje

■ Schrijf de zinnen over.
■ Schrijf de gekleurde woorden als verkleinwoord.
■ Pas waar nodig ook andere woorden aan.

1 De koning maakt een wandeling door zijn tuin.

2 De auto rijdt over een hobbelige zandweg.

3 De man koopt een nieuwe woning in een gezellige stad.

4 De kinderen varen met een kano op een rivier.

5 De koningin lust graag een lekkere haring.

Kanjertjes smeden plannetjes

Heb jij al plannen voor de grote vakantie?
■ Schrijf jouw vakantieplannen op.
■ Gebruik zoveel mogelijk verkleinwoorden.

4

■ 3.1

■ 3.1
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Het koninkje maakt een wandelingetje door zijn tuintje.

Het autootje rijdt over een hobbelig zandweggetje.

Het mannetje koopt een nieuw woninkje in een gezellig stadje.

De kindjes varen met een kanootje op een riviertje.

Het koninginnetje lust graag een lekker harinkje.

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van verkleinwoorden.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen op.

1
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4

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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Het jongetje drinkt een glaasje frisdrank.

Het woninkje van dat stelletje is mooi geschilderd.

Het zeilscheepje dobbert op het riviertje.

Wij maken een wandelingetje langs een bospaadje.



Weeroefeningen

Les 1

■ Schrijf bij elke omschrijving het goede woord.
■ Je hebt niet alle woorden nodig.

veilen – vijlen – bereiden – berijden – leiden – lijden – 
de kauw – de kou – rauw – de rouw – reist – de rijst – de eis – het ijs

Zwarte vogel 

Pijn hebben 

Niet gekookt 

Een maaltijd maken 

Koude lekkernij 

Korrel die je kunt koken en opeten 

Je nagels korter maken zonder ze te knippen 

Les 2

■ Lees de tekst.
■ Schrijf de gekleurde woorden bij de juiste strategie.

In de grote vakantie staan er weer leuke dingen op onze planning.
We gaan naar leuke pretparken en bezoeken steden en andere bezienswaardigheden.
We zullen geregeld wat auto’s nodig hebben om ons te vervoeren.
Tijdens de ritten zullen we weer heel wat melodieën neuriën.
Een bezoek aan de zoo hoort ook bij onze jaarlijkse vakantieplannen. We spotten er 
lama’s, krokodillen, giraffen, ijsberen, okapi’s, amfibieën en nog veel meer fantastische 
diersoorten.

verdubbelen verenkelen

■ 1.1

■ 2.1
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trema apostrof

hoorwoorden uitzonderingen

Les 3

■ Schrijf bij elk woord het juiste verkleinwoord.

de melodie  de piano 

de jongen  de wandelweg 

de ski  de koning 

de wandeling  het wijnglas 

de big  de parasol 

de woning  de tekening 

de deurbel  de paraplu 

het zeilschip  de ballon 

■ 3.1
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melodieën

neuriën

amfibieën

dingen

pretparken

diersoorten

auto’s

lama’s

okapi’s

steden

bezienswaardigheden

het melodietje

het jongetje

het skietje

het wandelingetje

het biggetje

het woninkje

het deurbelletje

het zeilscheepje

het pianootje

het wandelweggetje

het koninkje

het wijnglaasje

het parasolletje

het tekeningetje

het parapluutje

het ballonnetje



Meeroefeningen

Les 1

■ Je krijgt een zin met daarin een gekleurd woord.
■ Maak nu een andere zin, waarin je het homoniem van het woord gebruikt.

De kauw zoekt voedsel op het veld.

In de zomer lust ik graag ijs met vers fruit.

De directeur moet het schoolteam leiden.

Les 2

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ Zet de gekleurde woorden in het meervoud.
■ Pas indien nodig de persoonsvorm en de lidwoorden aan.

1 We hadden een leuke vakantie met de auto.

2 De reis duurde niet zo heel lang.

3 We beklommen met de wagen een hoge bergtop.

■ 1.1

■ 2.1
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eigen antwoord

We hadden leuke vakanties met de auto’s.

De reizen duurden niet zo heel lang.

We beklommen met de wagens hoge bergtoppen.



4 Boven de vallei zweefde een havik.

5 Tijdens de autorit luisterden we naar een mooie melodie op de radio.

Les 3

■ De letters staan door elkaar.
■ Schrijf het verkleinwoord van het gevonden woord op.
■ De eerste letter staat in kleur.
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■ Kies drie verkleinwoorden uit.
■ Schrijf met elk van die verkleinwoorden een goede zin.
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■ 3.1
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Boven de valleien zweefden haviken.

Tijdens de autoritten luisterden we naar mooie melodieën op de radio’s.

harinkje zoutvaatje paginaatje

jongetjegorillaatjekoninginnetje

eigen antwoord



Bijna op kamp

Dit kan ik al!
■ Ik kan veelgebruikte afkortingen lezen en schrijven.
■ Ik kan een apostrof schrijven waar het hoort.
■ Ik kan een trema schrijven waar het hoort.

Deze les gaat over …

Allemaal tekens

■ Vul het kruiswoordraadsel in.

1  Woordteken dat je gebruikt als je letters weglaat in een woord en bij meervouden van 
woorden die eindigen op a, i, o, u of y

2 Streepje tussen twee woorden (bv. Zuid-Afrika)
3 Een … helpt bij de uitspraak van bepaalde woorden, zoals in zeeën
4 D.w.z. is een … 
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Het gebruik van woordtekens

• De apostrof

als weglatingsteken bij meervouden van 
woorden die eindigen op 
-a, -o, -u of -y
bij verkleinwoorden van 
woorden die eindigen op -y

Voorbeelden:
’s morgens, m’n boek

Voorbeelden:
auto’s, baby’s, baby’tje

• Het trema 

bij meervouden van 
woorden op -ee of -ie

bij voltooide deelwoorden 
van werkwoorden die 
beginnen met e, i of u

om een verkeerde 
uitspraak te voorkomen

Voorbeelden:
feeën, knieën

Voorbeelden:
beëindigd, geïllustreerd, 
geüpload 

Voorbeelden:
hygiëne, reliëf, Italië

• Het koppelteken

bij plaatsnamen bij afleidingen van 
plaatsnamen

bij samenstellingen 

Voorbeelden:
West-Vlaanderen, 
Oost-Duitsland

Voorbeelden:
West-Vlaamse, Oost-Duitse

Voorbeelden:
Sint-Romboutstoren, 
jan-van-gent

Aan de slag!

Verdwenen tekens

■ Bij elk woord ontbreken de woordtekens.
■ Schrijf het woord opnieuw.
■ Plaats een apostrof, trema of koppelteken waar het hoort.

s winters Sint Maarten 

feeen  Noord Spanje 

autoradio s  naief 

Oost Vlaanderen  geinformeerd 

m n broek  Sint Niklaas 

2
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’s winters

feeën

autoradio’s

Oost-Vlaanderen

m’n broek

Sint-Maarten

Noord-Spanje

naïef

geïnformeerd

Sint-Niklaas



De laatste richtlijnen

■ Lees de tekst.
■ Schrijf de gekleurde woorden korter.
■ Je mag een woordenboek gebruiken.

Beste Kanjers,
Woensdag aanstaande vertrekken we eindelijk op kamp.
We willen nog eens vragen om alstublieft geen snoep mee te nemen.
Er zal voldoende eten aanwezig zijn . Onze kookouders 
brengen onder meer 20 kilogram appelen en 100 liter soep mee.
Zorgen jullie wel voor verkleedkleren? Je hoeft niets te kopen. 
Breng maar mee wat je thuis kunt vinden, bijvoorbeeld oude lakens, 
een rok van je moeder of een das van je vader.
Sommigen bezorgden ons de medische fiche nog niet. 
Gelieve dat zo spoedig mogelijk in orde te brengen.
Wij kijken er alvast naar uit. Jullie ook?
Tot woensdag!
Jullie kanjers van een leiding
xx

Post op kamp

Je ontvangt op kamp een brief van je zus. Zij leerde nog geen woordtekens schrijven.
■ Lees de brief.
■ Kleur de woorden die een woordteken (apostrof, trema of koppelteken) moeten krijgen.
■ Schrijf de woorden juist op.

3

■ 4.1

■ 4.1

4

■ 4.2

■ 4.2
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a.s. a.u.b. o.m. kg l bv. z.s.m.

Dag m n liefste Jonas,
t Is vandaag drieentwintig juli. Jullie zijn drie dagen geleden met tien auto s op kamp 
vertrokken. Ik mis je nu al.
Vanochtend heb ik een boek gekocht in een winkel in Sint Truiden. Het boek gaat over feeen
en is heel mooi geillustreerd. s Middags heb ik met mama een broodje gegeten in een 
broodjesbar. Het was gezellig, zo onder ons tweeen.
Papa heeft vandaag jouw trainer geinterviewd. Dat was voor een artikel in de regiokrant 
van Oost Limburg.
Gaat bij jou alles goed? Heb je s nachts niet te veel last van muggen? Is t eten lekker?
Schrijf je mij n briefje terug?
Dank je wel.
Veel groetjes,
Naomie x



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van afkortingen.

• Ik herhaalde het schrijven van woordtekens.

 

 

 

 

Weinig tijd voor brieven schrijven

	■ Beantwoord de brief van Naomie.
	■ Gebruik zoveel mogelijk afkortingen en woordtekens.

Liefste Naomie,

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed. 
	■ Schrijf de zinnen goed op.

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!

 

 

5
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m’n ’t Is drieëntwintig auto’s Sint-Truiden feeën

geïllustreerd ’s Middags tweeën geïnterviewd Oost-Limburg

’s nachts ’t eten ’n briefje

eigen antwoord

De piloot vliegt ’s nachts naar Zuid-Afrika.

Dat wil zeggen schrijf je korter als d.w.z.

Hij is goed geïnformeerd op reis vertrokken.

Ik kocht drie nieuwe truien en twee polo’s.



Grote kuis in huis

Dit kan ik al!
	■ Ik kan werkwoorden in de juiste vorm schrijven.

Deze les gaat over …

Iedereen klust mee

	■ Omkring de persoonsvorm in elke zin.
	■ Schrijf de persoonsvorm in het juiste vak.

1 Wij ruimden vandaag al heel goed op.

2 Bram poetst zijn kamer vanaf nu wekelijks.

3 Lize luisterde niet zo goed naar papa.

4 Onze ouders poetsten de hele dag in de garage.

5 Ik stofzuig echt wel graag.

6 Dweilen jullie echt elke week?

7 Mijn opa waste de ramen twee keer per week.

tegenwoordige tijd verleden tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag!

Elke boom heeft een stam

	■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
	■ Noteer achter elke zin de stam van het werkwoord.

Ook de natuur houdt zichzelf schoon. 

In de herfst vallen er blaadjes van de bomen. 

Die blaadjes beschermen de wortels van de bomen. 

Maar ook thuis moet je de natuur netjes houden. 

In de lente begint het onkruid in de tuin te groeien. 

Papa wiedt bijna dagelijks onze moestuin. 

Binnenkort oogst ik alvast de eerste aardbeien. 

1

2

6

LES
5

58

poetst

stofzuig

Dweilen

ruimden op

luisterde

poetsten

waste

houd

val

bescherm

moet

begin

wied

oogst



Even terug in de tijd

■ Omkring in elke zin de persoonsvorm.
■ Schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.

Een poetsvrouw poetst elke dag wel ergens een huis. 

Mijn moeder dweilt de huiskamer. 

Vader stofzuigt de auto twee keer per week. 

Lize en Bram stoffen hun spullen grondig af.  

Dit jaar schilderen we de vuile muren opnieuw. 

De glazenwasser spoelt de ruiten grondig. 

Bram beluistert altijd muziek op zijn kamer. 

Daarom antwoordt hij vaak niet. 

Opruimen!

■ Vul de gevraagde vorm van het werkwoord in.

Een paar dagen terug  (vragen, v.t.) mama aan papa 

om de garage op te ruimen.

Als er nu iets  (zijn, t.t.) wat papa niet graag 

 (doen, t.t.), dan  (zijn, t.t.) het wel de 

garage opruimen.

Zoveel taken zeg: schroeven sorteren, werktuigen in de kast zetten, gevallen moeren oprapen, 

lege flessen naar het containerpark brengen … hij  (hebben, t.t.) 

er een grondige hekel aan.

‘Papa, je  (moeten, t.t.) nu echt wel aan de slag, hoor!’, 

 (roepen, v.t.) mama vanuit de keuken.

Al snel  (worden, v.t.) onze garage

 (omtoveren, v.d.) tot een echt slagveld.

Ik  (besluiten, v.t.) om mijn arme paps te helpen.

Op een paar uurtjes  (zijn, v.t.) heel de klus 

 (klaren, v.d.). 

‘Joepie!’,  (roepen, v.t.) ik uit. 

Vader  (lachen, v.t.).

Vandaag  (worden, t.t.) ons teamwerk door mama 

 (inspecteren, v.d.).

Onze garage  (beantwoorden, t.t.) nu weer aan moeders wensen, 

omdat wij flink hebben  (samenwerken, v.d.).

3
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poetste

dweilde

stofzuigde

stoften af

schilderden

spoelde

beluisterde

antwoordde

vroeg

is

doet is

heeft

moet

riep

werd

omgetoverd

besloot

geklaard

was

riep

lachte

wordt

geïnspecteerd

beantwoordt

samengewerkt



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van werkwoordsvormen.

Schoonmaakvoorschriften

	■ Ben jij een goede poetshulp?
	■ Schrijf in vijf zinnen wat belangrijk is als je poetst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen goed op.

1  

 

2  

 

3  

 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!

 

 

 

 

5
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eigen antwoord

De meester vertelt over gevaarlijke producten.

Gisteren heb ik niet goed geluisterd.

Ik was niet goed geïnformeerd en beantwoordde de vraag foutief.



Bijna tijd voor recreatie

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden schrijven waarbij c wordt uitgesproken als s of k.
	■ Ik kan woorden schrijven waarbij t wordt uitgesproken als s.
	■ Ik kan weetwoorden met een dubbele medeklinker juist schrijven.

Deze les gaat over …

Alles valt in elkaar

	■ De woordstukken staan door elkaar.
	■ Zoek de vier woorden en noteer ze.

re

mis

sapa

ci

kan

cre

schien
va

tie

troen

tie

 

 

Aan de slag!

Grondig inspecteren

	■ Lees de woorden.
	■ Omkring de letter die anders wordt uitgesproken dan geschreven.
	■ Schrijf de woorden over in het goede vak.

vakantie – citroen – actief – controleren – sociaal – politie – advertentie – product – oceaan

Ik hoor k.

Ik schrijf c.

Ik hoor s.

Ik schrijf c.

Ik hoor s.

Ik schrijf t. 

1
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recreatie, misschien, citroensap, vakantie

actief

controleren

product

citroen

sociaal

oceaan

vakantie

politie

advertentie



Nog één keer a, b, c

	■ Lees de woorden.
	■ Rangschik elke reeks woorden alfabetisch.

misschien – juffrouw – parallellogram – bisschop – onmiddellijk

 

 

prestatie – politie – actie – vakantie – informatie

 

 

officier – oceaan – december – proficiat – cirkel 

 

 

controleren – camera – insect – reclame – dictee

 

 

Schrijf en zoek je mee?

	■ Schrijf de zinnen over.
	■ Op de plaats van het vraagteken vul je s, c, k of t in.

1 Hajar vertre?t onmiddellij? op va?an?ie.

 

 

2 In de ?rant stond een grappige adver?en?ie.

 

 

3 Misschien ga ik zwemmen in de Atlantische O?eaan.

 

 

3

10

4

 ■ 6.1

 ■ 6.1

62

bisschop – juffrouw – misschien – onmiddellijk – parallellogram

actie – informatie – politie – prestatie – vakantie

cirkel – december – oceaan – officier – proficiat

camera – controleren – dictee – insect – reclame

Hajar vertrekt onmiddellijk op vakantie.

In de krant stond een grappige advertentie.

Misschien ga ik zwemmen in de Atlantische Oceaan.



4 De de?e?tive werkt ?amen met de poli?ie.

 

 

5 De dire?tri?e ?ekent een parallellogram op het bord.

 

 

Eindredactie

	■ Wat is jou bijgebleven van het voorbije schooljaar?
	■ Schrijf er een kort verslag over.
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De detective werkt samen met de politie.

De directrice tekent een parallellogram op het bord.

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van woorden waarbij je c uitspreekt als s of k.

• Ik herhaalde het schrijven van woorden waarbij je t uitspreekt als s.

• Ik herhaalde het schrijven van weetwoorden met een dubbele medeklinker.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen goed op.

1  

2

3

4

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!

64

Je moet onmiddellijk bij de directeur komen.

Over twee weken is het grote vakantie.

Onze juffrouw contacteert een detective.

De officier gaat misschien op pensioen.



Weeroefeningen

Les 4

■ Schrijf de woorden als afkorting.

dat wil zeggen enzovoort 

eerste hulp bij ongevallen  kilometer 

onder andere  zo spoedig mogelijk 

alstublieft  televisie 

■ Schrijf de woorden opnieuw. 
■ Schrijf woordtekens waar het hoort.

relief camera s 

Vlaams Brabant  s morgens 

egoist  Belgie 

paraplu s  Sint Maarten 

financiele  Zuid Frankrijk 

Les 5

■ Vul de tabel aan.

infinitief t.t. v.t. v.d., ik heb …

rusten hij hij 

vertellen ik jij 

antwoorden  jij ik 

rijden hij jij 

interviewen jij ik 

zwemmen hij jij 

■ 4.1
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d.w.z.

EHBO

o.a.

a.u.b.

enz.

km

z.s.m.

tv

reliëf

Vlaams-Brabant

egoïst

paraplu’s

financiële

camera’s

’s morgens

België

Sint-Maarten

Zuid-Frankrijk

rust

vertel

antwoord

rijdt

interviewt

zwemt

rustte

vertelde

antwoordde

reed

interviewde

zwom

gerust

verteld

geantwoord

gereden

geïnterviewd

gezwommen



Les 6

■ Schrijf de woorden over.
■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je s, t, k of c.

va?an?ie ?i?roen 

?pe?iaal ?en?raal 

?ta?ion  o?tober 

de?ember  augu?tu?

?e?ening  a?tivi?ei?

■ Kies een woord uit.
■ Schrijf met dat woord een goede zin.

■ 6.1
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Tot volgend 
schooljaar,

Kanjer!

vakantie

speciaal

station

december

tekening

eigen antwoord

citroen

centraal

oktober

augustus

activiteit



Meeroefeningen

Les 4

■ Schrijf de afkortingen voluit.
■ Je mag een woordenboek gebruiken of opzoeken op internet.

bv. 

gsm 

gps 

VRT 

VTM 

■ Kies in een krant artikels die jou interesseren.
■ Zoek in de artikels woorden die met een woordteken geschreven worden.
■ Zoek bij elk woordteken minstens drie voorbeelden.

apostrof 

trema 

koppelteken

Les 5

■ Gebruik elk werkwoord in een goede zin.
■ Schrijf het werkwoord in de gevraagde tijd.

illustreren (v.d.) 

antwoorden (t.t.)

ontmoeten (v.t.)

verhuizen (v.d.) 

■ 4.1
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bijvoorbeeld

global system for mobile communications

global positioning system

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Vlaamse Televisiemaatschappij

eigen antwoord

geïllustreerd, zinnen zijn eigen antwoord

antwoord, antwoordt, antwoorden

ontmoette(n)

verhuisd



Les 6

■ De letters staan door elkaar.
■ Schrijf de woorden goed op. Begin met de gekleurde letter.
■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je s, t, c of k.
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?
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t
?
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■ Kies twee woorden uit.
■ Schrijf met elk van die woorden een goede zin.
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directie

proficiat

circus

cirkel

controle

provincie

eigen antwoord


