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Een museum met een café

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden schrijven waarbij ie als i wordt geschreven.

Deze les gaat over ...

Vreemde woorden raden 

■ Werk samen met je buur.
■ Kies bij elk raadsel het goede woord.
■ Schrijf het woord op.

de logé – de coupé – het café – het museum – jubileum – het aluminium

Plaats waar je naartoe kunt gaan om iets te drinken 

Wanneer mensen 50 jaar getrouwd zijn, vieren ze een gouden 

Ander woord voor een deel van een treinwagon 

Soort metaal 

Iemand die blijft logeren, noem je  

Gebouw waar je naar een verzameling van iets kunt gaan kijken 

Aan de slag!

In groepjes bij elkaar

■ Lees de woorden.
■ Duid in elk woord de moeilijkheid aan.
■ Schrijf de woorden in de juiste kolom.

café – trapezium – petroleum – jodium – podium – privé – comité – jubileum – museum

-é -ium -eum

1

2

het café

jubileum

de coupé

het aluminium

de logé

het museum

café

privé

comité

trapezium

jodium

podium

petroleum

jubileum

museum

é ium – petroleum ium ium é é eum eum
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Een woordje uitleg

	■ Lees de woorden.
	■ Vul elk woord in de passende zin in.

defilé – terrarium – podium – privé – trapezium – petroleum – wildpaté – laboratorium

In een  kun je reptielen houden.

Een vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden noem je een .

In de herfst eten mijn ouders graag een stukje .

Op 21 juli vindt in Brussel het nationaal  plaats.

De zanger sprong tijdens het optreden van het .

In het  wordt een nieuw medicijn ontwikkeld.

 is een vloeibare brandstof.

Wat ik in mijn dagboek schrijf, is .

 Zinnen bouwen

	■ Gebruik elk woord in een goede zin.
	■ Je mag samenwerken met je buur.

café   

   

museum  

   

jubileum  

   

aluminium  

   

paté  

   

trapezium  

   

3

 ■ 1.1

 ■ 1.1

4

terrarium

trapezium

wildpaté

defilé

podium

laboratorium

Petroleum

privé

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden schrijven waarbij ee als é wordt geschreven.

• Ik leerde woorden schrijven die eindigen op -eum of -ium.

Klare taal

	■ Zoek de betekenis van de woorden op in het woordenboek of op internet.
	■ Schrijf naast elk woord wat het betekent.

comité  

  

jodium  

  

criterium  

  

conservatorium  

  

Flits!

	■ Luister aandachtig.
	■ Noteer de zinnen.

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

5

andere omschrijvingen mogelijk

een groep mensen die samen aan een taak of doel werken

een scheikundig element dat vaak aan keukenzout wordt toegevoegd

een maatstaf die gebruikt wordt om een indeling of rangschikking te maken

een school met opleidingen tot musicus, acteur of danser

In januari en februari is het café gesloten.

De dirigent staat op het podium.

De kapitein in uniform kijkt naar het defilé.

Een helikopter is niet gemaakt van aluminium.
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Dit kan ik al!
	■ Ik kan leenwoorden schrijven waarbij ee als é wordt geschreven.
	■ Ik kan leenwoorden schrijven die eindigen op -ium of -eum.

Deze les gaat over ...

Op restaurant

	■ Lees de tekst.
	■ Noteer de gekleurde woorden in de goede kolom.

Op restaurant
Vandaag is een heel bijzondere dag voor Jonas. Hij gaat op restaurant.
Het is niet zomaar een bezoek. Jonas zal er een auteur ontmoeten.
De auteur komt samen met haar chauffeur uit Australië.
Daar is ze! Jonas merkt meteen een bijzonderheid op.
Het is een auteur met mauve haar.

woorden met ij woorden met au

Aan de slag!

Inprenten

	■ Lees elk woord.
	■ Duid de moeilijkheid aan.
	■ Dek het woord af en schrijf het op.
	■ Controleer.

bijzonder  restaurant 

bijvoorbeeld  auteur 

chauffeur  mauve 

1

2

Een bijzondere auteur

bijzondere

bijzonderheid

restaurant

auteur

chauffeur

Australië

mauve

bijzonder

bijvoorbeeld

chauffeur

restaurant

auteur

mauve

LES
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Puzzelen maar!

	■ Zet de woordstukjes in de juiste volgorde.
	■ Schrijf het woord op.

beeld-bij-voor tau-res-rant feur-chauf der-zon-bij

   

bo-ra-to-um-la-ri zi-tra-um-pe lu-um-a-mi-ni se-um-mu

   

Bijzondere zinnen

	■ Gebruik elk woord in een goede zin.

chauffeur  

   

mauve  

   

restaurant  

   

bijzonder  

   

Ben jij een goede auteur?

	■ Schrijf een korte, grappige tekst.
	■ Gebruik zeker de woorden uit het kader.

mauve – bijzonder – chauffeur – auteur – restaurant – giechelen – struikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 ■ 2.1

 ■ 2.1

4

5

bijvoorbeeld restaurant chauffeur bijzonder

museumaluminiumtrapeziumlaboratorium

eigen antwoord

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden schrijven waarbij ie als ij wordt geschreven.

• Ik leerde woorden schrijven waarbij oo als au wordt geschreven.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen juist op.

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

In het restaurant zit een professor met mauve haar.

De chauffeur heeft een bijzondere auto.
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Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden schrijven waarbij de vrije klinker ie als i wordt geschreven.

Deze les gaat over ...

Komische Belgen

■ Lees de tekst.
■ Kleur de woorden die eindigen op -isch(e).

Historisch gezien heeft humor altijd al bestaan. Komische mensen vind je immers overal. In ons 
kleine landje zijn er tal van Belgische komieken. Tijdens hun fantastische voorstellingen is het 
lachen gegarandeerd. Let wel op! Lach je geen breuk of we moeten telefonisch dringend 
medische hulp inschakelen.

Woorden op -is of -isch(e)

• Zelfstandige naamwoorden
 Aan het eind van een zelfstandig naamwoord schrijf je -is.

Voorbeelden: 
 tennis, notaris, vonnis

• Bijvoeglijke naamwoorden
 Bijvoeglijke naamwoorden waarbij je aan het eind -is hoort, schrijf je met -isch(e).

Voorbeelden:
 historisch, ritmisch, grafisch

 uitzondering! gratis

Aan de slag!

Ben jij zelfstandig?

■ Lees de woorden. 
■ Kleur de zelfstandige naamwoorden groen.
■ Kleur de bijvoeglijke naamwoorden geel.

boekentas
mooi

groot
lief

tafelpoot
beukenboom

mistig

regen
regenachtig

traag

1

2

Komiek of gewoon komisch?LES
3
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Magische woorden

	■ Maak woorden met -isch.

voorbeeld: elektriciteit – elektrisch

automaat  België 

telefoon  magie 

fantasie  techniek 

toerist  romantiek 

atleet  biologie 

Wat zal het zijn?

	■ Vul in: -is of -isch.
	■ Vul elk woord in de goede zin in.

fantast  – dromedar  – grat  – Belg  – vonn  –  

techn  – tenn  – histor

Bert speelt niet zo graag .

Dat regenweer is toch typisch .

De rechter spreekt het  uit.

Veel leerlingen kiezen na de lagere school voor  onderwijs.

Op vakantie brengt mama graag een bezoek aan een  museum.

Gisteren kregen we  nieuws.

Een  heeft maar één bult op zijn rug.

Wij mogen met onze klas  naar de dierentuin.

3

3

4

 ■ 3.1

 ■ 3.1

automatisch

telefonisch

fantastisch

toeristisch

atletisch

Belgisch

magisch

technisch

romantisch

biologisch

isch is is isch is

ischisisch

tennis

Belgisch

vonnis

technisch

historisch

fantastisch

dromedaris

gratis
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden op -isch(e) juist schrijven.

 Belgische bonbons

	■ Lees de beschrijvingen.
	■ Gebruik het bijvoeglijk naamwoord opnieuw en pas het aan.

een dramatisch ongeval  taferelen na de aardbeving

een automatisch antwoord  schuifdeuren

een elektrisch deken een  auto

fantastisch gedaan een  prestatie

een gigantisch verlies  golven

een medisch wonder  wetenschap

een technisch onderhoud  aanleg

alfabetisch ordenen een  woordenlijst

telefonisch informeren een  verkoop

Flits!

	■ Luister aandachtig.
	■ Vul de ontbrekende woorden in.

 spelen vind ik .

Ik geef de  wat voer dat ik  kreeg  

aan de ingang.

Dat is een  duo.

De  krijgt een  geschenk.

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

 

 

 

 

5

dramatische

automatische

elektrische

fantastische

gigantische

medische

technische

alfabetische

telefonische

fantastischTennis

dromedaris gratis

komisch

jubilaris gigantisch
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Weeroefeningen

Les 1

■ Lees de woorden.
■ Schrijf elk woord bij de juiste prent.

het café – de paté – het podium – het jubileum – het trapezium – het laboratorium

Les 2

■ Prent het woord in. 
■ Dek het woord af en schrijf het op.
■ Controleer.

het restaurant  mauve 

bijzonder  bijvoorbeeld 

de auteur  de chauffeur 

■ 1.1

■ 2.1

het podium het café het aboratorium

het trapeziumde patéhet jubileum

het restaurant

bijzonder

de auteur

mauve

bijvoorbeeld

de chauffeur
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Les 3

	■ Denk goed na: zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord?
	■ Vul de juiste uitgang in: -is of -isch.
	■ Schrijf het woord nog een keer op.

grat   techn  

ritm   vonn  

dromedar   fantast  

notar   telefon  

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l  j e  m e e ?

	■ Zoek de woorden in het rooster.
	■ Van boven naar onder.
	■ Van links naar rechts.

A T L A N T I S C H

L T E C H N I S C H

U G G R A T I S R J

M U S E U M P B E U

I O N O T A R I S B

N C E M E U I J T I

I A P A U V V Z A L

U F O G R E E O U E

M E D I S C H N R U

D G I S E D A D A M

A N U C O U P E N K

A N M H J E R R T !

	■ Zet de letters die overblijven achter elkaar. 

aluminium
museum
mauve
notaris
restaurant
auteur
bijzonder
medisch
Atlantisch
magisch
gratis
technisch
podium
café
jubileum
coupé
privé 

	■ Wat lees je?

 

 ■ 3.1

8

is

isch

is

is

gratis

ritmisch

dromedaris

notaris

isch

is

isch

isch

technisch

vonnis

fantastisch

telefonisch

Goed gedaan kanjer!
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Meeroefeningen

Les 1

■ Vul het kruiswoordraadsel in.

1 Parade met militaire voertuigen op 21 juli
2 Bak met een nagemaakte leefomgeving waarin je reptielen kunt houden
3 Vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden
4 Gebouw waar je een collectie van iets kunt bewonderen
5 Soort metaal waar ook folie van gemaakt wordt
6 Ander woord voor ‘gezondheid’, soms gezegd bij het klinken met een drankje
7 Iets wat alleen van jou is, is ...

7

2

4

1

6

3

5

Les 2

■ Noteer bij elke omschrijving het goede woord. Noteer het lidwoord (indien mogelijk).

Persoon die met een voertuig rijdt 

Paarsachtige kleur 

Heel speciaal 

Plaats waar je kunt gaan eten 

Persoon die boeken of teksten schrijft 

■ 1.1

■ 2.1

de chauffeur

mauve

bijzonder

het restaurant

de auteur

P

T R

D E F I L É M I

R U V

R S A N T É

A E

T R A P E Z I U M

I M

U

A L U M I N I U M
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Les 3

■ Vul in elke zin een woord op -is of -isch(e) in.

In de tropen is het heel warm. Je spreekt er over  temperaturen.

De  bezoekt een  museum.

Een film over verliefde mensen noem je een  film.

Iets wat realiteit is, is .

De rechter spreekt een  uit.

Een vliegtuig dat op hoogte vliegt, vliegt op  piloot.

Er zijn niet zo veel dingen die je  krijgt.

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l j e m e e ?

■ Welke woorden zoeken we?
■ Los de rebus op.

 + + +   rium

 +  −el + ium

■ 3.1

−mp

−om

di = t

 +  

tropische

notaris historisch /toeristisch

romantische

realistisch

vonnis

automatische

gratis

la + bo + rato + rium = laboratorium

trap + ez + ium = trapezium
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Gezelligheid als specialiteit

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden met de achtervoegsels -ig(e) en -lijk(e) schrijven.

Deze les gaat over ...

In de krant lees je de waarheid 

	■ Lees de krantenkoppen.
	■ Wat valt je op?

1

Gezelligheid 
als specialiteit

Waarheid belangrijk tijdens puberteit

Openbaarheid 
geeft meer 
kwaliteit

Lachen voor 
vitaliteit en meer 
gezondheid

LES
4
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Aan de slag!

Altijd met een ei!

	■ In elke slang kleven de woorden aan elkaar.
	■ Zet een streepje na elk woord.
	■ Schrijf de woorden goed op.

k w a l i t e i t m a j e s t e i t u n i v e r s i t e i t p u b e r t e i t b r u t a l i t e i t

 

 

w a a r h e i d o n z e k e r h e i d s c h o o n h e i d g e z o n d h e i d h o e v e e l h e i d

 

 

Keuzemogelijkheid

	■ Vul de woorden aan met -heid of -teit.
	■ Schrijf de woorden in de passende zin.

snel  – reali  – waar  – gezond  – universi  –  

eenzaam  – puber  – nationali  – minder  – kwali

1 Als ik niet lieg, vertel ik de .

2 Mijn ouders zeggen vaak dat ik al in mijn  zit.

3 Dingen die echt zijn, zijn .

4 Dat toestel staat bekend om zijn uitstekende .

5 Jammer genoeg zijn er nog veel mensen die in  leven.

6 Die jongen blaakt van .

7 In onze klas zitten een aantal kinderen die een andere  hebben.

8 Een  van de leerlingen gaat tussen de middag thuis eten.

9 Na het middelbaar onderwijs gaat mijn zus verder studeren aan de .

10 Die loper gaat over de eindstreep met een ongelooflijke .

2

3

 ■ 4.1

 ■ 4.1

/
/

/
/

/
/ /

/

kwaliteit, majesteit, universiteit, puberteit, brutaliteit

waarheid, onzekerheid, schoonheid, gezondheid, hoeveelheid

heid teit heid heid teit

heid teit teit heid teit

waarheid

puberteit

realiteit

kwaliteit

eenzaamheid

gezondheid

nationaliteit

minderheid

universiteit

snelheid
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 Slordigheid en netheid

	■ Noteer bij elk woord het tegengestelde woord.

hardheid  traagheid 

lelijkheid  onveiligheid 

bekendheid  somberheid 

aanwezigheid  meerderheid 

ondankbaarheid  lafheid 

Beperkte houdbaarheid

	■ Lees de woorden.
	■ Maak van elk woord een afgeleid woord dat op -heid of -teit eindigt.

sport  vrolijk 

dank  nationaal 

brutaal  mentaal 

somber  verliefd 

nieuws  muzikaal 

Flits!

	■ Luister aandachtig.
	■ Schrijf de zinnen goed op.

 

 

 

 

 

 

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

 

4

5

Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden met het achtervoegsel -heid of -teit schrijven.

zachtheid

schoonheid

onbekendheid

afwezigheid

dankbaarheid

snelheid

veiligheid

vrolijkheid

minderheid

dapperheid

sportiviteit

dankbaarheid

brutaliteit

somberheid

nieuwsgierigheid

vrolijkheid

nationaliteit

mentaliteit

verliefdheid

muzikaliteit

Elke chauffeur moet zich aan de toegelaten snelheid houden.

Die paté is van uitstekende kwaliteit.

Dat café staat bekend om zijn gezelligheid.

De mentaliteit van die voetbalster is zeer bijzonder.
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Dit kan ik al!
■ Ik kan veel weetwoorden juist schrijven.

Deze les gaat over ...

In den ouden tijd

■ Luister naar het tekstfragment.
■ Markeer de woorden die je juf of meester zegt.

Des morgens staat opa altijd vroeg op. Hij gaat dan op 
zijn klompen naar beneden. Het is nog geen zes uur.
Hij vertrekt naar de vroegmarkt. Des winters is het dan 
nog donker. Des zomers is er op dat uur al zonlicht.
Hij gaat zijn gekweekte groenten te koop aanbieden. 
Des middags komt hij weer naar huis.
Des avonds kruipt opa weer vroeg onder de wol.

■ Noteer hier de woorden die je met een apostrof kunt schrijven:

Gebruik van de apostrof

• Als weglatingsteken
 Je plaatst de apostrof op de plaats waar je iets weglaat.

Voorbeelden:
 Aan het begin van een zin: Het is maandag. ’t Is maandag.
 Het eerste volledige woord schrijf je dan met een hoofdletter.

 Aan het begin van een woord: Heb je hem gezien? Heb je ’m gezien?

 Midden in een woord: Dat is mijn vriend. Dat is m’n vriend.

Aan de slag!

Weglaten maar!

■ Kleur wat je kunt weglaten.
■ Noteer de woorden met een apostrof.

des winters des avonds 

des middags  mijn schoenen 

het is des nachts 

1

2

’k Wou dat er iets weg was

’s morgens,’s winters, ’s zomers, ’s middags, ’s avonds, z’n, ’t is

’s winters

’s middags

’t is

’s avonds

m’n schoenen

’s nachts

LES
5

56



Veel te doen

	■ Bekijk de prenten.
	■ Kies uit.
	■ Schrijf bij elke prent het juiste woord met een apostrof.

des winters – des zomers – des nachts – des middags – des ochtends – des avonds

  

  

  

  

Verdwenen letters

	■ Vul in.
	■ Gebruik een apostrof waar het kan.
	■ Denk aan de hoofdletters.

Het gebeurde  (middag). Ricardo had zin om te zwemmen,  

maar hij had  (zijn) zwembroek vergeten. (Het kan)   

geen kwaad, dacht hij. (Ik ben)  zeker dat ik hier alleen ben.  

Zonder omkijken plonsde hij in  

(het)  zwembad.  

(Zijn)  wangen kleurden 

vuurrood toen hij plots ‘hallo’ hoorde.  

Leen had hetzelfde idee ... 

3

4

 ■ 5.1

 ■ 5.1

’s winters ’s avonds ’s zomers

’s ochtends’s nachts’s middags

’s middags

z’n ’t Kan

’k Ben

’t

Z’n
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden met een apostrof schrijven.

 ’s Nachts in m’n pyjama is ’t gevaarlijk

	■ Maak drie gekke zinnen waarin je telkens drie keer een apostrof gebruikt.
	■ De woorden in de tabel kunnen helpen.

’s morgens z’n opa jeukt ’t

‘s middags z’n broek ’t hagelt

‘s avonds z’n hoedje ’t parapluutje

‘s winters z’n fietsband ’t gaatje

 

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister aandachtig.
	■ Noteer de zinnen.

 

 

 

 

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

 

 

 

 

5

eigen antwoord

’t Is me nogal wat deze week!

Da’s nu elke dag dat ik er ’s avonds over droom.

Ik ben z’n gezeur over ’t slechte weer beu.

’k Zal hem eens op z’n donder geven.
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Dit kan ik al!
■ Ik kan meervouden op -en en -s schrijven.
■ Ik kan de apostrof gebruiken bij het weglaten van letters.

Deze les gaat over ...

Het dierencircus

■ Lees de tekst.
■ Kleur alle meervouden.

Dit jaar is het dierencircus superleuk. 
Een trainer toont puppy’s die salto’s maken.
Ook enkele lama’s tonen hun trucjes.
Clowns in pyjama’s zorgen voor grappige taferelen.
Andere acteurs maken getrukeerde foto’s.
Op het einde van de voorstelling wordt er getrakteerd met cola’s en pizza’s.
Voor de toeschouwers zijn dat luxemenu’s.

Gebruik van de apostrof

• Bij meervouden
 Woorden die eindigen op a, i, o, u of y krijgen een meervoud op ’s.

Voorbeelden:
de auto veel auto’s
de baby drie baby’s

Aan de slag!

Kilo’s kiwi’s

■ Lees de woorden.
■ Omkring het woord dat juist is geschreven.

piano’s pianos  dictee’s dictees

café’s cafés  actie’s acties

mama’s mamas  file’s files

puppy’s puppys  video’s videos

broer’s  broers  vader’s vaders

1

2

Puppy’s maken salto’sLES
6
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Ik zie, ik zie wat jij ook ziet

	■ Wat zie je op de foto?
	■ Schrijf het meervoud eronder met het juiste lidwoord.

Van één naar meer

	■ Zet elk woord in het meervoud.

de ski

de familie

de kapitein

het café

de agenda

de villa

de boerka

de vader

de moeder

het dictee

de papa

de jury

3

4

 ■ 6.1

 ■ 6.1

de auto’s de foto’s de paraplu’s

de lama’sde kiwi’sde euro’s

de piano’s de radio’s de baby’s

de ski’s

de cafés

de boerka’s

de dictees

de papa’s

de vaders

de agenda’s

de families

de kapiteins
de villa’s de moeders

de jury’s
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden met een meervoud op ’s schrijven.

 Hypes en hippo’s

	■ Zoek vijf meervouden op -s.
	■ Zoek vijf meervouden op ’s.

meervoud op -s meervoud op ’s

Flits!

	■ Luister aandachtig.
	■ Noteer de gedicteerde woorden.

1    6 

2    7 

3    8 

4    9 

5   10 

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

 

 

5

eigen antwoord eigen antwoord

piano’s

dictees

cafés

acties

mama’s

files

puppy’s

video’s

casino’s

vaders
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Weeroefeningen

Les 4

■ Vul de woordstukjes aan met -heid of -teit. 
■ Noteer het volledige woord in de juiste kolom.

nieuwsgierig  afwezig  kwali  waar

reali  snel  majes  nationali

hoeveel  universi  gezond  moeilijk

-teit -heid

Les 5

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ Schrijf de gekleurde woorden korter.

Des winters als het regent is het buiten koud.

Ik slaap des nachts niet altijd even goed.

Des zondags draagt de jager zijn hoed.

Wij eten des zomers regelmatig een ijsje.

■ 4.1

■ 5.1
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heid
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heid

heid

heid

teit

teit

teit

heid

heid

teit

heid

kwaliteit

realiteit

majesteit

nationaliteit

universiteit

nieuwsgierigheid

afwezigheid

waarheid

snelheid

hoeveelheid

gezondheid

moeilijkheid

’s Winters als ’t regent is ’t buiten koud.

Ik slaap ’s nachts niet altijd even goed.

’s Zondags draagt de jager z’n hoed.

Wij eten ’s zomers regelmatig ’n ijsje.
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Les 6

	■ Zet alle woorden in het meervoud.

de flamingo  de grootmoeder 

de pizza  de kiwi 

de fietser  de foto 

de jury  de tekenaar 

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l  j e  m e e ?

	■ Ontcijfer elke spiraal.
	■ Welk woord kun je lezen?
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 ■ 6.1

9 de flamingo’s

de pizza’s

de fietsers

de jury’s

de grootmoeders

de kiwi’s

de foto’s

de tekenaars

mentaliteit

puberteit

mogelijkheid

verliefdheid

kwaliteit

hardheid
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Meeroefeningen

Les 4 

■ Vul in elke zin een passend woord op -heid of -teit in.

Na het middelbaar onderwijs kun je verder studeren aan de .

Het ongeluk gebeurde als gevolg van het rijden met een te hoge .

Wanneer je aan het hoesten en het niezen bent, heb je waarschijnlijk een 

.

Zijne  zit op zijn troon.

De meeste inwoners van ons land hebben de Belgische .

 duurt het langst!

In die winkel verkopen ze groenten en fruit van zeer goede .

Veel oudere mensen leven in .

Ik bewonder die voetballer vanwege zijn .

Elke dag bestaat de  dat onze meester een grap vertelt.

Les 5

■ Maak een goede zin met het aangeboden woord.
■ Schrijf het woord met een apostrof.

des nachts 

des zomers 

zijn mama 

het sneeuwt 

■ 4.1

■ 5.1

9

andere antwoorden mogelijk

universiteit

snelheid

verkoudheid

Majesteit

nationaliteit

Eerlijkheid

kwaliteit

eenzaamheid

sportiviteit/mentaliteit

mogelijkheid

Zinnen zijn eigen antwoord.

’s nachts

’s zomers

z’n mama

’t sneeuwt
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Les 6

■ Vul het juiste woord in.

Twee (jongen)  kwamen vrolijk uit de pizzeria gelopen. 

Ze hadden hun (pizza)  net op.

Plotseling sprong er een televisieploeg tevoorschijn met wel zes (camera) 

. Ze zagen de jongens aan voor beroemde (acteur) 

.

Aangezien het regende, waren er hulpjes met (paraplu) .

De jongens wilden er snel vandoor gaan in hun (cabrio) . 

Ze wilden niet dat hun (familie)  zouden zien dat ze 

ongezonde (menu)  hadden gegeten.

Maar de journalisten hadden al veel (foto)  gemaakt.

De toestand zorgde voor lange (file)  in de binnens tad.

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l j e m e e ?

■ Maak vier goede woorden. 
■ Zoek de juiste stukjes bij elkaar.
■ Schrijf de woorden op.
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■ 6.1

9 jongens

pizza’s

camera’s

acteurs

paraplu’s

cabrio’s

families

menu’s

foto’s

files

flamingo’s, paprika’s, sportiviteit, mogelijkheid
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