
Spelling themadictee op vrijdag 20 januari 2023 

 

Thema 5 Les 1 

WB p. 4 – 7  

Focus oef. 2 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven: ik hoor ‘s’, maar 
schrijf ‘c’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 3-4 / p. 41-42). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 1. 
□ Herhalingsles p. 17 (weer) / p. 19 (meer). 
□ BLOON-taak T5L1 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 5 Les 2 
WB p. 8 – 11 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

Franse Leenwoorden: 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven: ik hoor ‘ee’, maar 
schrijf ‘é’. 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven: ik hoor ‘oo’, maar 
schrijf ‘au’. 

□ Ik kan hoorwoorden schrijven op ‘-ium’ en ‘-eum’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 5-6 / p. 43-44). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2. 
□ Herhalingsles p. 18 (weer) / p. 19-20 (meer). 
□ BLOON-taak T5L2 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 5 Les 3 
WB p. 12 – 16 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven met achtervoegsels  
(-is, -isch, -heid, -tijd, -teit, -ig en -lijk). 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 7-8 / p. 45-46). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 3. 
□ Herhalingsles p. 18 (weer) / p. 20 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

  



Thema 5 Les 4 
WB p. 21 – 24 
Focus oef. 3 

 

Thema 5 Les 5 
WB p. 25 – 27 

Focus oef. 3 en 4 

 

Thema 5 Les 6 
WB p. 28 – 31 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan werkwoorden vervoegen in de verleden tijd. 
o Regelmatige werkwoorden zonder 

klankverandering. 
o Regelmatige werkwoorden zonder 

klankverandering met een stam die eindigt 
op -T of -D (bv. rusten / branden). 

o Onregelmatige werkwoorden met 
klankverandering. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 7-8 / p. 45-46). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 3. 
□ Herhalingsles p. 32-33 (weer) / p. 34-35 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


