
T1 Rem 1: woorden met een doffe klank 
in -ig en -lijk

De doffe klinker in de achtervoegsels -ig(e) en -lijk(e)

• In -ig en -lijk klinkt de klinker dof.
• Na een doffe klank wordt de medeklinker niet verdubbeld.

Voorbeelden:
 woorden op -ig  woorden op -lijk
 plezierig  plezierige vriendelijk  vriendelijke
 nuttig  nuttige gevaarlijk  gevaarlijke
 handig  handige avontuurlijk  avontuurlijke

Tel je mee?

	■ Schrijf de getallen voluit.

7070  3030 

2020  6060 

8080  9090 

4040  5050 

Heerlijke kronkels

	■ Schrijf het kronkelwoord op.
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Eenvoudig en gemakkelijk

■ Vul het juiste achtervoegsel in.
■ Kies uit -ig en -lijk.
■ Schrijf het woord nog eens helemaal.

heer vocht

grapp  regelmat

einde  ernst

gift  moge

onduide  plaatse

Passen maar

■ Pas het vetgedrukte woord aan zodat het in de zin past.

Ricardo vertelt een grap. Ricardo is een  jongen.

Maite heeft veel orde. Het is een  meisje.

De kleuter heeft veel verdriet. De meester troost de  jongen.

Opa had veel geluk vorige week. Hij raakte  niet zwaar gewond.

Joppe werkt niet altijd met de nodige aandacht. Hij zou beter wat  zijn.

Die driehoek heeft twee gelijke benen. Het is een  driehoek.

Een driehoek met drie gelijke zijden noemen we een  driehoek.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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Frequente woorden met een doffe klank

 -or -ond -ik -is -em
professor avond havik vonnis bliksem
motor  monnik dromedaris bloesem
  perzik notaris bodem
  leeuwerik tennis bezem
    adem
    stiekem

Netjes op zijn plaats

	■ Lees de woorden.
	■ Kleur het stukje met de doffe klank.
	■ Schrijf de woorden over in de goede rij.

winteravond – motorfiets – professor – adem – monnik – vonnis – notaris – perzik –  
stiekem – avondfeest – leeuwerik – tennis – zeebodem

-or   

-ond  

-ik   

-is   

-em  

Lange woorden

	■ Volg de lijnen.
	■ Voeg de woorden samen.
	■ Schrijf het nieuwe woord op.

motor   nood 

tennis   pit 

adem   boot 

kersen   veld 

perzik   avond 

zomer   bloesem 
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in -or, -ond, -ik, -is of -em
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Een mooie natuur

■ Schrijf bij elke prent het goede woord.
■ De woorden uit het onthoudkader kunnen helpen.
■ Schrijf er het of de bij.

Monnikenwerk

■ Gebruik elk woord in een goede zin.

avond

  

tennis

  

motor

  

bezem

  

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met ie geschreven als i

maanden personen voertuigen natuur andere woorden
januari piloot helikopter olifant kilo televisie
februari dirigent benzine sinaasappel uniform pagina
juni kapitein sirene rivier prima gitaar
juli familie   kliniek diploma

Familiekiekjes

■ Schrijf bij elke prent het juiste woord.
■ De woorden uit het onthoudkader kunnen helpen.
■ Schrijf er het of de bij.
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Een prima idee

■ Vul in elke zin het juiste woord in.
■ Kies een woord uit het kader.

sirene – olifant – februari – kilogram – familie – januari – diploma – dirigent – prima – helikopter

 en  zijn wintermaanden.

Dat heb jij  gedaan, zeg.

Volgende maand gaan wij op weekend met onze hele .

Welk  zou jij later willen behalen?

In de verte hoor ik de  van de brandweer.

Een pasgeboren baby weegt meestal iets minder dan vier .

Een orkestleider noemen we ook een .

Een  is een groot, grijs dier met een slurf.

Aan de kust vliegt er regelmatig een  voorbij.

Mijn dikke vriend

■ Schrijf de woorden op.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je i of ie in.

d?r?gent vr?ndelijk 

pap?r  pr?ma 

sp?ren  d?rentuin 

v?rkant  s?rene 

kap?tein  p?loot 

man?ren  februar?

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

Welke klank hoor je?

korte klankkorte klank andere klankandere klank lange klanklange klank

Aantal Aantal 
verschillende
medeklinkers

na de korte klank?na de korte klank?

Schrijf de Schrijf de 
medeklinker 
dubbel.dubbel. Schrijf wat Schrijf wat 

éénéén meermeer

AantalAantal
verschillende 
medeklinkers

na de lange klank?na de lange klank?

Schrijf wat Schrijf wat 

Schrijf de Schrijf de 
lange klank
enkel.enkel.

meermeer éénéén

Schrijf wat je hoort.Schrijf wat je hoort.

Kun je het horen?

■ Schrijf de woorden uit het kader in het goede vak.

vertellen – dierentuin – boterham – kikkervis – regenjas – paardenstal – tennisbal – sleutelhanger – 
muurklimmen – waterloop – laarzen – tekening – voetballen – windmolen – boekenkasten 

verdubbelen hoorwoorden verenkelen
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Dubbel ... of toch niet?

■ Vul de medeklinkers in.
■ Schrijf de woorden daarna in alfabetische volgorde.

k / kkk / kkk / kk

ki er ba er be er do ter ze er

g / ggg / ggg / gg

re en ze en dro en ber en le en

Ik verbeter

■ Omkring het juist geschreven woord.
■ Schrijf het woord op.

reegenlaarzen – regenlaarzen – reegenlarzen – regenlarzen 

huistaken – huistakken – huistaaken – huistaakkeen 

zoomermaanden – zoomermanden – zomermaanden  

Zelf schrijven

■ Gebruik het meervoud van het aangeboden woord in een goede zin.

duikbril

  

regenworm

  

kriekentaart

  

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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Persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige tijd

Een sterke stam

	■ Noteer van elk werkwoord de stam.

vertellen ik  fietsen ik 

beleven ik  springen ik 

geloven ik  lezen ik 

verhuizen ik  eten ik 

lopen ik  beseffen ik 

Even opwarmen

	■ Vul de tabel aan.

stam stam + t infinitief

slaap

dromen

bezit

Noteer de stam (ik-vorm).

Onderstreep het onderwerp
(wie of wat het doet).

Is het onderwerp enkelvoud?

nee ja

Schrijf de 
infinitief.

Is het onderwerp ‘ik’?

ja nee

Schrijf de stam.
Is het onderwerp 

‘je/jij’?

ja nee

Staat ‘je/jij’  
achter de pv?

Schrijf stam + t.

ja nee

Schrijf de stam. Schrijf stam + t.
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

stam stam + t infinitief

oefen

sluipen

verlies

belooft

Nu voor echt!

■ Noteer van elk werkwoord de stam.
■ Onderstreep in de zinnen het onderwerp.
■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

infinitief

zuchten

lachen

huilen

krabben

verzinnen

bedenken

verkopen

ontsnappen

horen

stam

De zieke man  de hele dag.

Waarom jij zo?

Een baby  vaak als hij honger heeft.

Waarom hij aan zijn been?

Onze meester  een spannend 

verhaal.

In dat boek de meid een lekker 

recept.

De marktkramer  lekkere bananen.

Onze hond  vaak uit zijn hok.

jij ook dat rare geluid?

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