
Spelling themadictee op maandag 31 mei 2021 

 

Thema 10 Les 1 
 

WB p. 36 – 40  

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven met au/ou en 
ei/ij.    

□ Ik kan woorden schrijven die hetzelfde klinken, maar 
anders worden geschreven (oefening 4).   

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 50 (weer) / p. 52 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 7-8 / p. 95-96). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 1. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 10 Les 2 

 
WB p. 41 – 45 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan meervouden juist schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 50-51 (weer) / p. 52-53 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 5-6 / p. 93-94). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2 en 3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 10 Les 3 

 
WB p. 46 – 49 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan verkleinwoorden juist schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 51 (weer) / p. 53 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 11-12 / p. 99-100). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2 en 3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

  



Thema 10 Les 4 
 

WB p. 54 – 57 

Focus oef. 3 en 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan afkortingen schrijven. 
□ Ik kan woorden met woordtekens juist schrijven 

(apostrof, trema of koppelteken). 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 65 (weer) / p. 67 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 3-4 / p. 91-92). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 1. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 10 Les 5 

 
WB p. 58 – 60 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan werkwoorden vervoegen (tegenwoordige tijd, 
verleden tijd, voltooid deelwoord).  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 65 (weer) / p. 67 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 13-14 / p. 101-102). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 2. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 10 Les 6 

 
WB p. 61 – 64 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven waarbij je  
c uitspreekt als s of k.  

□ Ik kan woorden schrijven waarbij je t uitspreekt als s. 
□ Ik kan onthoudwoorden schrijven met een  

dubbele medeklinker. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 66 (weer) / p. 68 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (p. 9-10 / p. 97-98). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


