
Themadictee thema 3 op donderdag 10 november 2022 

 

Thema 3 Les 1 
WB p. 4 – 7 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan apostrof gebruiken als weglatingsteken. 
(onthoudwoorden). 

□ Ik kan apostrof gebruiken bij meervouden 
(regelwoorden). 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 15 (weer) / p. 17 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 9-10 / papier p. 29-30). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 1 en 2. 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 3 Les 2 
WB p. 8 – 10 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven met een bijzondere 
uitspraak: WR-.  (onthoudwoorden) 

□ Ik kan alle woorden uit de BLOON-taak schrijven.  
□ Ik kan samenstellingen schrijven met WR-woorden. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 15 (weer) / p. 17 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 3-4 / papier p. 23-24). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 3. 
□ BLOON-taak T3L2 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 3 Les 3 
WB p. 11 – 14 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan werkwoorden met een stam op -T of -D 
vervoegen in de tegenwoordige tijd (regelwoorden). 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 16 (weer) / p. 18 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 7-8 / papier p. 27-28). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 4. 
□ Scoodle Play. 
□ Instructiefilmpje. 

Kan ik de les? 

 

  



Thema 3 Les 4 
WB p. 19 – 22 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven waarbij de IE wordt 
geschreven als I. (onthoudwoorden) 
 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 30 (weer) / p. 32 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 5-6 / 25-26). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 1. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 3 Les 5 
WB p. 23 – 25 
Focus oef. 3 

 
Thema 3 Les 6 
WB p. 26 – 29 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven waarbij S wordt geschreven 
wordt als T. (onthoudwoorden) 

□ Ik kan woorden schrijven die eindigen op -tie of -sie. 
(onthoudwoorden) 

□ Ik kan woorden uit de BLOON-taken schrijven (zowel 
bij les 5 als 6).  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 31 (weer) / p. 33 (meer). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 2 en 3. 
□ BLOON-taak T3L5. 
□ BLOON-taak T3L6. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


