
Thema 8
Spel gespo(r)t



Bezoek aan een sportschool

Dit kan ik al!
■ Ik kan persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige en de verleden tijd.
■ Ik kan werkwoordsvormen schrijven die geen persoonsvormen zijn.

Deze les gaat over …

Op stap in Wetteren

■ Lees het dagboekfragment van Remco.

Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan een sportschool in Wetteren. 
Ik heb de school even verkend en heb kennisgemaakt met enkele leerlingen 
van de school. Ze hebben geduldig al mijn vragen beantwoord. Ik heb er echt 
zin in gekregen om te starten op deze school.

■ Beantwoord klassikaal de vragen.

• Schrijft Remco over het heden of over het verleden?

• Enkele woorden zijn in kleur gedrukt. Welke werkwoordsvormen zijn dat?

• Welke regels gebruik je om die woorden goed te kunnen schrijven?
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over het verleden

voltooide deelwoorden

verlengen, verdubbelen, verenkelen



Aan de slag!

Even herhalen …

	■ Schrijf van elke infinitief het bijbehorende voltooid deelwoord.

wandelen Wij zijn gisteren naar het bos .

fietsen Ik ben naar mijn oma .

lopen De atlete heeft een sterke wedstrijd .

zwemmen Lola heeft 50 meter .

voetballen Onze ploeg heeft niet zo goed .

tennissen Deze maand heb ik nog niet .

springen De acrobaat heeft op de trampoline .

roeien De jongens zijn met hun bootje naar de overkant .

Ik sport, ik sportte, ik heb gesport

	■ Vul het schema aan.

tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord

Ik  Ik fietste Ik ben  

Ik zwem Ik  Ik heb  

Hij  Ik voetbalde Hij heeft  

Zij  Jullie  Ik heb gelopen

Ik sprint Hij  Ik heb  

De jongen turnt Zij  Oma heeft  

Hij  Wij zwommen Julie heeft  

De man duikt Jullie  Hij heeft  

Zij hinkelt Hij  We hebben  

Lima  Thomas  Zij heeft gedanst
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 ■ 1.1

 ■ 1.17
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gewandeld

gefietst

gelopen

gezwommen

gevoetbald

getennist

gesprongen

geroeid

fiets

voetbalt

loopt

zwemt

danst

zwom

liepen

sprintte

turnde

doken

hinkelde

danste

gefietst

gezwommen

gevoetbald

gesprint

geturnd

gezwommen

gedoken

gehinkeld



Belgische olympische medailles

■ Schrijf het krantenartikel in de verleden tijd.

Rio de Janeiro 2016 

4

De Belgen presteren goed
Rio de Janeiro – De Belgische atleten zorgen voor fl ink 
wat edelmetaal. Bij het wielrennen spurt Greg Van 
Avermaet naar het goud. De onbekende Lionel Cox 
schiet goed en verovert een zilveren plak. 
Zevenkampster Nafi  Thiam verbaast vriend en vijand 
door goud te behalen. Op de 100 m vrije slag zwemt 
Pieter Timmers naar zilver. Zelfs in de ploegsport valt 
ons land in de prijzen. De Belgische hockeymannen 
behalen eveneens zilver. Voor de bronzen medailles 
zorgen Jolien D’Hoore en Dirk Van Tichelt.
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De Belgen presteerden goed

De Belgische atleten zorgden voor flink wat edelmetaal. Bij het wielrennen spurtte 

Greg Van Avermaet naar het goud. De onbekende Lionel Cox schoot goed en 

veroverde een zilveren plak. Zevenkampster Nafi Thiam verbaasde vriend en vijand 

door goud te behalen. Op de 100 m vrije slag zwom Pieter Timmers naar zilver. 

Zelfs in de ploegsport viel ons land in de prijzen. De Belgische hockeymannen 

behaalden eveneens zilver. Voor de bronzen medailles zorgden Jolien D’Hoore en 

Dirk Van Tichelt.



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van werkwoorden in de tegenwoordige en in de verleden tijd.

• Ik herhaalde het schrijven van voltooide deelwoorden.

Mijn laatste sportprestatie

	■ Wanneer heb jij voor het laatst gesport?
	■ Schrijf een kort verslag. 
	■ Gebruik zoveel mogelijk voltooide deelwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen goed op.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

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

Ik heb gisteren een uurtje gesport.

Ik ben naar het zwembad geweest.

Ik zwom tien lengtes.

Daarna dook ik van de hoogste duikplank.

Het zwembad sloot om 21 uur.

Ik haastte mij naar huis.



Ik blijf niet thuis

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden schrijven waarbij letters worden geschreven die niet worden  

uitgesproken: woorden met een -n aan het eind van een doffe lettergreep.

Deze les gaat over …

Is er nieuws?

	■ Lees de krantenkoppen.

	■ Schrijf de gekleurde woorden over.

 

 

 

1

Bekend jeugdauteur leest verhalen 
voor in de bibliotheek

Spoorweg deelt thermosflessen met thee 
of koffie uit aan reizigers

Liever thuisblijven? 
Apotheek Jans bezorgt je 
medicatie ook aan huis!

Thermometer zal volgende week 25 °C meten

Bezoekers klagen over te lage 
temperatuur in kathedraal

Zaal discotheek op 
werkdagen gebruikt als 

theaterzaal

Kleuters werken 
rond thema kunst

LES
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bibliotheek, thermosflessen, thee, thuisblijven, apotheek, thermometer, kathedraal

discotheek, thema



Aan de slag!

Wil jij ook een kopje thee?

	■ Vul de woorden in de juiste zin in.

marathon – thuis – kathedraal – theater – apotheek – thee – thema – bibliotheek 

1 In de  van Antwerpen vind je kunstwerken van Rubens terug.

2 Moeder drinkt graag een kopje  met een scheutje melk.

3 De  is morgen uitzonderlijk gesloten.

4 Vader kocht vier tickets voor het .

5 Lies bleef  omdat ze zich niet lekker voelde.

6 De  van wacht ligt in de Schoolstraat.

7 Rond welk  maak jij een spreekbeurt?

8 Volgende week loopt mijn tante de  van Brussel.

Een avondje bowlen

	■ Maak vier goede woorden door de stukjes bij elkaar te zoeken.
	■ Schrijf de woorden op.

 

 

	■ Schrijf met elk van de woorden een goede zin.

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

2
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kathedraal

thee

bibliotheek

theater

thuis

apotheek

thema

marathon

methode, bibliotheek, thermosfles, apotheker

eigen antwoord



Een tien voor theorie

■ Vervang het vraagteken door t of th.
■ Schrijf het woord goed op.

Tip!
Bij twijfel zoek je de woorden op.

?ema res?aurant 

?emperatuur  biblio?eek 

?uisblijven  lan?aarn 

ka?edraal ?ermosfles 

?eater ?eorie 

?uinstoelen  cen?rum 

me?ode ?elefoon 

Thuis + blijven = thuisblijven

■ Maak samenstellingen met de gegeven woorden.
■ Schrijf de woorden op.

thee

theek

theater

4

■ 2.1

■ 2.1
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thema

temperatuur

thuisblijven

kathedraal

theater

tuinstoelen

methode

restaurant

bibliotheek

lantaarn

thermosfles

theorie

centrum

telefoon

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden met th schrijven.

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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Het restaurant naast de bibliotheek is deze ochtend afgebrand.

Ken jij een methode om een kokosnoot te openen?

Oma doet warme thee in haar thermosfles.

Ken jij het verschil tussen een kerk en een kathedraal?



Geen theorie maar praktijk

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden met th schrijven.

Deze les gaat over …

Een marathon lopen

■ Zet de letters in de goede volgorde.
■ Begin met de gekleurde letter.
■ Schrijf de woorden goed op.
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Aan de slag!

Tien methodes

■ Lees de woorden.
■ Schrijf de woorden over in het goede vak.

tekenaar – theorie – thuisblijven – atleet – atletiek – methode – 
kathedraal – katholiek – portret – tienkamp

woorden met t woorden met th

1

2
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theater, therapie, muntthee, apotheek, methode

tekenaar

atleet

atletiek

portret

tienkamp

theorie

thuisblijven

methode

kathedraal

katholiek



Toon drinkt graag thee

	■ De woorden kleven aan elkaar.
	■ Schrijf de zinnen goed op.
	■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je th of t.

1 De?ekenaarwerktrondhet?emawa?er.

 

 

2 Inhet?eaterkijkiknaareen?oneels?uk.

 

 

3 Demees?erleestde?empera?uurafopde?ermome?er.

 

 

4 InAn?werpens?aateenka?edraal.

 

 

5 Mijnbroerisbe?erin?eoriedaninprak?ijk.

 

 

Althans, zo denk ik erover

	■ Schrijf met elk van de woorden een goede zin.

theater  

  

methode  

  

katholiek  

  

thuis  

  

apotheker  

  

bibliotheek  

  

3

 ■ 3.1

 ■ 3.1

4

47

De tekenaar werkt rond het thema water.

In het theater kijk ik naar een toneelstuk.

De meester leest de temperatuur af op de thermometer.

In Antwerpen staat een kathedraal.

Mijn broer is beter in theorie dan in praktijk.

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik oefende verder het schrijven van woorden met th.

Doe maar plus twee

	■ Zoek voor elke rij minstens twee woorden met th.
	■ Het aantal letters dat je per woord mag gebruiken is gegeven. 

5   

7  

9  

11  

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

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

 

 

 

 

5

48

andere antwoorden mogelijk

thema, thuis, thans

theorie, theater, methode, althans, theepot

katholiek, apotheker, theelepel

thermometer, thermosfles, bibliotheek, thermostaat

Mijn vader blijft thuis om voor mijn zieke zus te zorgen.

De thermometer gaf 39 graden koorts aan.

De apotheker bereidt het medicament.

Tante komt langs en brengt een thermos muntthee.



Weeroefeningen

Les 1

■ Schrijf bij elke infinitief de gevraagde werkwoordsvormen.

infinitief tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord
ik heb/ik ben …

wandelen hij ik 

vergeten jij jij 

bedanken ik wij 

bedienen hij jullie 

binden jij ik 

zoeken ik hij 

luisteren jij jij 

Les 2

■ Vul in de woorden t of th in.
■ Schrijf elk van de woorden bij de juiste prent.

 kabou er  ci roen de ective

■ 1.1

7

13

■ 2.1
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wandelt

vergeet

bedank

bedient

bindt

zoek

luistert luisterde

zocht

bond

bedienden

bedankten

vergat

wandelde gewandeld

vergeten

bedankt

bediend

gebonden

gezocht

geluisterd

t t t

citroen kabouter detective



ermos ka edraal ekening eezakje

ractor ermometer 

Les 3

■ In elke zin is een woord door elkaar geraakt.
■ Schrijf het woord goed op.

In de mos-fles-ther zit lekkere thee.

Ik wil graag blij-thuis-ven van school.

In de ter-zaal-a-the zitten wel 300 mensen.

Op vakantie bezocht ik een prachtige draal-the-ka.

De me-mo-ter-ther wijst 30 graden aan.

Ik ga wekelijks naar de theek-bli-o-bi.

Onze ker-po-a-the is een vriendelijke man.

Weet jij wat de inhoud van een pel-thee-le is?

■ 3.1
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th

t

th

th

t th

kathedraal thermometer tractor

theezakje tekening thermos

thermosfles

thuisblijven

theaterzaal

kathedraal

thermometer

bibliotheek

apotheker

theelepel



Meeroefeningen

Les 1

■ Vul in elke zin de juiste werkwoordsvorm in.
■ De tijd waarin je het werkwoord schrijft, is gegeven.

ontmoeten (v.t.) Mijn opa  een jeugdvriend.

schaatsen (v.d.) Heb jij al vaak ?

belanden (v.t.) Mijn knikkers  in de riool.

veranderen (v.d.) Heb jij iets aan je fiets ?

regelen (t.t.) De agent  het verkeer.

worden (t.t.)  jij gemakkelijk boos?

schudden (v.t.) De spelleider  de kaarten.

schudden (t.t.) Waarom  je broer met zijn hoofd?

eindigen (t.t.) Die renner  elke dag als laatste.

bellen (v.d.) Ik heb jou gisteren .

■ Schrijf de zinnen met een voltooid deelwoord in de verleden tijd.

1

2

3

■ 1.1
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ontmoette

geschaatst

belandden

veranderd

regelt

Word

schudde

schudt

eindigt

gebeld

Schaatste jij al vaak?

Veranderde jij iets aan je fiets?

Ik belde jou gisteren.



Les 2

	■ Lees de omschrijving.
	■ Vul de woorden op de juiste  

plaats in.

1 Tien en tien is samen …
2 Loopwedstrijd van 42,195  km
3  Kan waarin je drank warm kunt  

houden
4 Ander woord voor schouwburg
5 Dit lees je af op een thermometer
6  Dit kun je maken met potloden of  

stiften
7 Geen praktijk, maar …
8  Afbeelding die je kunt maken met  

een smartphone
9 Klein huisje in de tuin
10 Manier waarop je iets doet
11  Onderwerp waar je rond kunt  

werken

Les 3

	■ De letters staan door elkaar.
	■ Schrijf het woord goed op. De eerste letter staat in kleur.
	■ Op de plaats van het vraagteken vul je th of t in.

? a l e
d

aa
k r  

?
?

a
l
eiek

 ?
lee

k

b b
oi i

  

?j
a

e
zee

k

 

?
a

a l e
v w r

 

?
a lie

k k
o

  

	■ Kies een woord uit.
	■ Schrijf met dat woord een goede zin.

 

 

 ■ 2.1

 ■ 3.1
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1 9
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2

11 10

3 8
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t w i n t i g

e t

m a r a t h o n u

p e i

e k n

r t h e r m o s h

a h n e f u

t e i t h e o r i e

u m n h t s

u a g o o

r d

t h e a t e r

kathedraal atletiek bibliotheek

katholiekwatervaltheezakje

eigen antwoord



Tornooi in Frankrijk

Dit kan ik al!
■ Ik kan hoofdletters schrijven bij het begin van een zin, bij eigennamen en bij 

 plaatsnamen.

Deze les gaat over …

Eerst opruimen, dan inpakken

■ Lees de tekst.
■ Kleur de woorden die met een hoofdletter geschreven zijn.

Aan de slag!

Afspraken maken

■ Kleur de woorden die een hoofdletter moeten krijgen.

mama zegt: ‘hamza, door in een atlas te kijken wordt jouw kamer niet netjes, hoor!’

hamza gaat meteen aan de slag.

hij weet dat hij moet doorwerken.

vader zal het niet fijn vinden als hij naar frankrijk vertrekt en een hoop rommel achterlaat.

na een uurtje is hamza al ver gevorderd.

zijn zus lamya komt een kijkje nemen. 

ze zegt: ‘knap werk, broer.’

1

2

14
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Het weekend van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart staat voor de deur. Hamza speelt dan met 
zijn voetbalteam een tornooi in Frankrijk. Zijn moeder wil dat zijn kamer opgeruimd is als 
hij vertrekt. Tijdens het opruimen ontdekt Hamza achter de kast een atlas. 
Hij zet zich aan zijn bureau en zoekt zijn bestemming op. Het tornooi vindt plaats in het 
zuiden van Frankrijk. Om precies te zijn in Biarritz. Biarritz is een badplaats aan 
de Atlantische Oceaan. Ze rijden eerst met de Thalys naar Parijs. 
Daar stappen ze over op de trein naar het zuiden. 
Het bedevaartsoord Lourdes is niet zo ver 
van hun bestemming. Daar reizen jaarlijks 
veel gelovige mensen heen om er te bidden 
voor Onze-Lieve-Vrouw.

Thalys Parijs
 stappen ze over op de trein naar het zuiden. 



Zonder of met 

■ Schrijf de woorden over.
■ Schrijf indien nodig een hoofdletter.

zaterdag pasen 

paasvakantie  sint-niklaas 

grote markt   december 

moeder  vaderdag 

schelde  noorden 

noord-spanje  zomermaand 

Biarritz op de kaart

■ Werk samen met je buur.
■ Zoek Biarritz op in een atlas of op internet.
■ Zoek op de kaart de naam van:

• drie rivieren die Hamza zal passeren;

• vier steden waar ze langs zullen rijden;

• een bergketen in de buurt;

• de inham van de Atlantische Oceaan waaraan Biarritz ligt.

3

■ 4.1

■ 4.114
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zaterdag

paasvakantie

Grote Markt

moeder

Schelde

Noord-Spanje

Pasen

Sint-Niklaas

december

Vaderdag

noorden

zomermaand

mogelijke antwoorden: Seine, Loire, Charente, Garonne, Dordogne

mogelijke antwoorden: Parijs, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bergerac

de Pyreneeën

Golf van Biskaje



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het juiste gebruik van hoofdletters.

Zoveel hoofdletters

	■ Zoek informatie op over Biarritz.
	■ Schrijf een korte tekst over de badplaats.
	■ Gebruik zoveel mogelijk woorden met hoofdletters.
	■ Wees creatief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

1  

 

2  

 

3  

 

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

 

 

5
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eigen antwoord

Het zuiden van Frankrijk grenst aan Noord-Spanje.

Wij gaan jaarlijks naar Brugge tijdens de paasvakantie.

Voor Moederdag knutselden wij een fotokader.



Een leuk beloninkje

Dit kan ik al!
■ Ik kan verkleinwoorden schrijven waarbij het grondwoord niet verandert.

Deze les gaat over …

Een bezoekje aan een koninkje

■ Kleur het grondwoord en het bijbehorende verkleinwoord in dezelfde kleur.

Verkleinwoorden waarbij het grondwoord verandert

• Woorden op -ng

  eenlettergrepige woorden meerlettergrepige woorden
 -ing na een korte, lange -ing na een doffe klank
 of andere klank
 woord + etje   -ing wordt -inkje woord + etje
 de ring + etje  = het ringetje de paling het palinkje het tekeningetje
 de long + etje = het longetje de leuning het leuninkje het wandelingetje
 de tang + etje = het tangetje de ketting het kettinkje het rekeningetje

• Bij woorden die eindigen op a, o of u schrijf je de klinker dubbel.
Voorbeelden: de sla – het slaatje, de auto – het autootje, het menu – het menuutje

• Bij woorden die eindigen op i schrijf je ie.
Voorbeelden: de ski – het skietje

• Uitzonderingen
  de jongen – het jongetje, het blad – het blaadje, het glas – het glaasje, het schip – 

het scheepje 

1
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koning

scheepje

schip

leuninkje

helling

koninkje

leuning

autoot je

blad
blaadje

auto

hellinkje



Aan de slag!

Elk dingetje krijgt een plaatsje

■ Schrijf het verkleinwoord van de woorden in het kader op de goede plaats.

tong – koning – verdieping – rekening – wandeling – wang – gang – bekeuring – tekening 

eenlettergrepige woorden meerlettergrepige woorden

-ing na een korte, lange of 
andere klank

-ing na een doffe klank

Fotootjes

■ Benoem de prent.
■ Schrijf het verkleinwoord op met het bijbehorende lidwoord.

2

3

■ 5.1

■ 5.1
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tongetje

wangetje

gangetje

koninkje

verdiepinkje

bekeurinkje

rekeningetje

wandelingetje

tekeningetje

het slangetje het tekeningetje/
het ballerinaatje

het scheepje

het parapluutje het palinkje/het visje het pianootje

het jongetje het blaadje het koninkje



■ Kies twee woorden uit.
■ Schrijf met elk van die woorden een goede zin.

1

2

Aanvullen met kleine woordjes

■ Vul het kruiswoordraadsel in.
■ Gebruik verkleinwoorden.

1 Dit krijg je als je flink bent
2 Ander woord voor een huis
3  Dit schrijft de politie als iemand iets 

fout doet
4 Dit valt in de herfst van een boom
5 Juweel voor je vinger

6 Geen meisje, maar een …
7  Deze afbeelding kun je maken met een 

smartphone
8 Klein schip
9 Eetkaart in een restaurant
10 Voertuig met vier wielen

1 9

4

10

2

6

5

3

7

8

4
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eigen antwoord

b l a a d j e m

e e

l n

w o n i n k j e u a

n u u

r i n g e t j e t t

n o j o

b e k e u r i n k j e o

j g t

e e j

f o t o o t j e

j

s c h e e p j e



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde verkleinwoorden schrijven waarbij het grondwoord verandert.

Wat is dat voor een dingetje?

	■ Zet de letters in de goede volgorde.
	■ Begin met de gekleurde letter.
	■ Schrijf het verkleinwoord van het gevonden woord op.

g w n a i 
d n l e

 

a a 
d d w 

n e l p

 

au 
ch

 t t a 
o r v

  

ij 
o 

i n n 
g r w

 

z 
k 

m n eu 
e e u

 

o o o f f ie t r l p

  

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Vul de ontbrekende woorden in.

Het  komt  na een 

. Hij voelt zich alsof hij een  gelopen 

heeft. Hij opent de deur van zijn . In de keuken neemt hij een 

 zelfgemaakte . Hij ploft in de zetel, 

zet zijn  aan en geniet van een mooi .

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

rijwoninkje keuzemenuutje profielfotootje

jongetje thuis

wandelingetje marathon

woninkje

glaasje muntthee

radiootje melodietje



Er zijn nog zekerheden

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden schrijven met verdubbelen van de medeklinker  

en verenkelen van de klinker.

Deze les gaat over …

Zoveel gebeurtenissen

	■ Werk samen met je buur.
	■ Lees de krantenkoppen.
	■ Schrijf de gekleurde meervouden in het goede vak.

f wordt v woorden op -it of -ik

heid wordt heden uitzonderingen

1

Schepen gestrand voor 
haven van Antwerpen

Haviken en kieviten zijn nieuwe 
bewoners van de zoo

Er zijn nog zekerheden Steden bannen 
vervuilende wagens

Duiven beschadigen 
de oogst van perziken

Monniken worden 
slachtoffer van dieven

Onwaarheden komen 
aan het licht

LES
6 
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duiven

dieven

zekerheden

onwaarheden

haviken

kieviten

perziken

monniken

steden

schepen



  Speciale meervouden

• Woorden waarbij de eindletter verandert

 woorden met eindletter -f woorden met eindletter -s
enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud

 de kluif de kluiven de laars  de laarzen
 de boef de boeven het huis de huizen

 uitzondering 
 de fotograaf – de fotografen

 opgelet!
 de elf (11) - de elven
 de elf (sprookje) – de elfen 

• Woorden op -ik en -it
 De i klinkt dof. De medeklinker verdubbelt niet na een doffe klank.

Voorbeelden:
 de havik – de haviken, de perzik – de perziken, de kievit – de kieviten

• Woorden op -heid
 Woorden op -heid krijgen een meervoud op -heden.

Voorbeelden:
 de waarheid – de waarheden, de zekerheid – de zekerheden 

• Uitzonderingen
Voorbeelden:

 de stad – de steden, het schip – de schepen, het glas – de glazen

Aan de slag!

Onregelmatigheden

■ Schrijf het meervoud van de woorden op.

de waarheid  de radio 

de monnik  de hoofdstad 

de onzekerheid  de lama 

de kievit  de perzik 

het glas  het schip 

de fotograaf  de veldmuis 

2
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de waarheden

de monniken

de onzekerheden

de kieviten

de glazen

de fotografen

de radio’s

de hoofdsteden

de lama’s

de perziken

de schepen

de veldmuizen



Zinnen in het meervoud

	■ Schrijf de zinnen opnieuw.
	■ Schrijf de gekleurde woorden in het meervoud.

Tip!
Pas indien nodig de persoonsvormen aan.

1 De monnik betrapte de boef op heterdaad.

 

 

2 In een stad kom je geen elf tegen.

 

 

3 Kun jij me de bijzonderheid van die fotograaf opnoemen?

 

 

4 De detective ontdekte een merkwaardigheid in het onderzoek.

 

 

5 Er zijn mensen die een schip inrichten als een woonhuis.

 

 

3

 ■ 6.1

 ■ 6.1
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De monniken betrapten de boeven op heterdaad.

In steden kom je geen elfen tegen.

Kun jij me de bijzonderheden van die fotografen opnoemen?

De detectives ontdekten merkwaardigheden in het onderzoek.

Er zijn mensen die schepen inrichten als woonhuizen.



Foto’s zeggen niet altijd meer dan woorden

■ Benoem de prent.
■ Gebruik het meervoud in een goede zin.

4
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schepen, zinnen zijn eigen antwoord

glazen

perziken

fotografen



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde speciale meervouden schrijven.

Nieuws uit steden

■ Zoek in een krant of op internet een kort nieuwsbericht over een stad.
■ Schrijf het artikel in het meervoud.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen op.

1

2

3

4

5

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

5
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eigen antwoord

Ken jij veel Europese hoofdsteden?

Die fotografen maken mooie foto’s.

Op de Noordzee varen veel schepen.

De veldmuizen eten alle perziken op.

De monniken wassen de glazen af.



Weeroefeningen

Les 4

■ Schrijf de woorden over in het goede vak.
■ Schrijf hoofdletters waar het moet.

zaterdag – februari – noorden – anderlecht – pinksteren – nieuwjaar – zuiden – 
oost-duitsland – donderdag – december – barcelona – sint-antonius – sint-goedele – 

allerheiligen – zondag – oktober  – westen – sint-michiel 

plaatsnamen feestdagen dagen van de week

namen van maanden heiligen windstreken

Les 5

■ Schrijf het verkleinwoord op met het bijbehorende lidwoord.

de woning  de tang 

de foto  het schip 

het glas  de radio 

het vat  de rekening 

de bekeuring  de paraplu 

de wandeling  de jongen 

■ 4.1
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■ 5.1
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Anderlecht

Oost-Duitsland

Barcelona

februari

december

oktober

Pinksteren

Nieuwjaar

Allerheiligen

Sint-Antonius

Sint-Goedele

Sint-Michiel

zaterdag

donderdag

zondag

noorden

zuiden

westen

het woninkje

het fotootje

het glaasje

het vaatje

het bekeurinkje

het wandelingetje

het tangetje

het scheepje

het radiootje

het rekeningetje

het parapluutje

het jongetje



Les 6

	■ Schrijf de meervouden van de woorden in het goede vak.

hoofdstad – perzik – zekerheid – waarheid – zeilschip – kievit – wijnglas –  
monnik – havik – onduidelijkheid – merkwaardigheid – fotograaf 

woorden op -heid woorden op -ik of -it uitzonderingen

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

	■ De woorden kleven aan elkaar.
	■ Zet een streepje tussen de woorden.
	■ Schrijf de woorden op.

k i e v i t e n h a v i k e n l e e u w e r i k e n d u i v e n

 

p e r z i k e n a b r i k o z e n d r u i v e n l i m o e n e n

 

K e r s t m i s N i e u w j a a r M o e d e r d a g V a d e r d a g
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zekerheden

waarheden

onduidelijkheden

merkwaardigheden

perziken

kieviten

monniken

haviken

hoofdsteden

zeilschepen

wijnglazen

fotografen

kieviten, haviken, leeuweriken, duiven

perziken, abrikozen, druiven, limoenen

Kerstmis, Nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag

/ //

/ / /

/ /
/



Meeroefeningen

Les 4

■ De woorden staan door elkaar.
■ Schrijf de zinnen goed op.
■ Begin met het gekleurde woord.
■ Schrijf hoofdletters waar het moet.

1 ’s zomers – zuiden – heel – in – spanje – is – het – van – het – warm 

2 noordzee – kwaliteit – van – van – is – de – water – goede – het

3 opnieuw – op – jaar – zondag – pinksteren – elk – een – valt 

4 met – op – een – de – varen – flandria – wij – schelde 

Les 5

■ Schrijf de zinnen opnieuw.
■ De gekleurde woorden schrijf je als verkleinwoord.

Tip!
Het lidwoord ‘de’ wordt ‘het’ bij verkleinwoorden.

1 De jongen loopt over een wandelpad naar zijn woning.

■ 4.1

14

16

■ 5.1
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In het zuiden van Spanje is het ’s zomers heel warm.

Het water van de Noordzee is van goede kwaliteit.

Elk jaar opnieuw valt Pinksteren op een zondag.

Wij varen op de Schelde met een Flandria./Wij varen met een Flandria op de

Schelde.

Het jongetje loopt over een wandelpaadje naar zijn woninkje.



2 De stokoude koning drinkt een glas water.

 

 

3 Mijn nieuwe paraplu ligt nog in de vrachtauto.

 

 

4 Ik maak een tekening op een blad papier.

 

 

Les 6

	■ Noteer de meervouden van de woorden in alfabetische volgorde.

programma – hoofdstad – monnik – kievit – paraplu 

 

 

fotograaf – bosmuis – zeilschip – waterglas – eigenaardigheid

 

 

perzik – abrikoos – kiwi – mango – druif 

 

 

 ■ 6.1
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Het stokoude koninkje drinkt een glaasje water.

Mijn nieuwe parapluutje ligt nog in het vrachtautootje.

Ik maak een tekeningetje op een blaadje papier.

hoofdsteden, kieviten, monniken, paraplu’s, programma’s

bosmuizen, eigenaardigheden, fotografen, waterglazen, zeilschepen

abrikozen, druiven, kiwi’s, mango’s, perziken


