
Spelling thema 1 themadictee op vrijdag 16 september 2022 

 

Thema 1 Les 1 
 

WB p. 4 – 7  

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan herkennen of een woord een hoorwoord, 
regelwoord of onthoudwoord/weetwoord is.  

□ Ik kan de juiste strategie toepassen om woorden 
goed te schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 16 (weer) / p. 18 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 7-8 / papier p. 9-10). 
□ Huistaak 1 oefening 1. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 1 Les 2 

 
WB p. 8 – 11 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Regelwoorden: Ik kan woorden met doffe klinker in 
de achtervoegsels -ig(e) en -lijk(e). 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 17 (weer) / p. 18 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 1-2 / papier p. 3-4). 
□ Huistaak 1 oefening 2. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 1 Les 3 

 
WB p. 12 – 15 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Onthoudwoorden: Ik kan woorden met een doffe 
klank in -ond, -or, -ik, -is en -em juist schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 17 (weer) / p. 18 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 3-4 / papier p. 5-6). 
□ Huistaak 1 oefening 3 en 4. 
□ BLOON-taak T1L3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

  



Thema 1 Les 4 
 

WB p. 20 – 24  

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 
Regelwoorden: 

□ Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in de zin 
aanduiden. 

□ Ik kan de infinitief vinden van een persoonsvorm. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 33 (weer) / p. 36 (meer). 
□ Huistaak 2 oefening 1. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 1 Les 5 

 
WB p. 25 – 28 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Regelwoorden: Ik kan werkwoorden vervoegen in 
de tegenwoordige tijd. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 34 (weer) / p. 37 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 9-10 / papier p. 11-12). 
□ Huistaak 2 oefening 2. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 1 Les 6 

 
WB p. 29 – 32 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Onthoudwoorden: Ik kan woorden schrijven waarbij 
je ‘ie’ hoort, maar ‘i’ schrijft. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 35 (weer) / p. 37 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 5-6 / papier p. 7-8). 
□ Huistaak 2 oefening 3. 
□ BLOON-taak T16. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


