
Spelling thema 7 op vrijdag 3 maart 2022 

 

Thema 7 Les 1 

WB p. 4 – 7 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige 
en verleden tijd. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Huistaak dictee 1 oefening 1. 

□ Herhalingsles p. 16 (weer) / p. 18 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 7 Les 2 

WB p. 8 – 11 
Focus oef. 3 en 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 

 
□ Ik kan onthoudwoorden schrijven waarbij de ‘ie’ 

geschreven wordt als ‘i’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Huistaak dictee 1 oefening 3. 

□ Herhalingsles p. 17 (weer) / p. 19 (meer). 
□ BLOON-taak T7L2. 

□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 7 Les 3 
WB p. 12 – 15 

Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan woorden schrijven waarbij met de 
achtervoegsels -isch(e), -heid, -tijd en -teit.  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (dig p. 5-6 / papier p. 63-64). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2. 

□ Herhalingsles p. 17 (weer) / p. 20 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

  



Thema 7 Les 4 

WB p. 21 – 24 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 

 
□ Ik kan onthoudwoorden schrijven waarbij de ‘k’ 

geschreven wordt als de ‘c’. 
□ Ik kan onthoudwoorden schrijven waarbij de ‘s’ 

geschreven wordt als de ‘c’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (dig. p. 3-4 / papier p. 61-62). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 1. 

□ Herhalingsles p. 32 (weer) / p. 34 (meer). 
□ BLOON-taak T7L4 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 7 Les 5 
WB p. 25 – 28 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan voltooid deelwoorden schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (dig. p. 7-8 / papier p. 65-66). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 2 en 3. 

□ Herhalingsles p. 32 (weer) / p. 34 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 7 Les 6 

WB p. 29 – 31 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige 
en verleden tijd.  

□ Ik kan voltooid deelwoorden schrijven.   

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (dig. p. 9-10 / papier p. 67-68). 

□ Huistaak dictee 2 oefening 2 en 3. 
□ Herhalingsles p. 33 (weer) / p. 35 (meer). 

□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


