
Spelling themadictee op donderdag 20 april 2023 

 

Thema 8 Les 1 
 

WB p. 38 – 41  

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

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

□ Ik kan voltooid deelwoorden correct schrijven.   

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 11-12 / p. 79-80). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 1. 
□ Herhalingsles p. 49 (weer) / p. 51 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 8 Les 2 

 
WB p. 42 – 45 
Focus oef. 4 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven waarbij de ‘t’ 
geschreven wordt als een ‘th’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 9-10 / p. 77-78). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2 en 3. 
□ Herhalingsles p. 49-50 (weer) / p. 52 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 8 Les 3 

 
WB p. 46 – 48 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan onthoudwoorden schrijven waarbij de ‘t’ 
geschreven wordt als een ‘th’. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 9-10 / p. 77-78). 
□ Huistaak dictee 1 oefening 2 en 3. 
□ Herhalingsles p. 50 (weer) / p. 52 (meer). 
□ BLOON-taak T8L3 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

  



Thema 8 Les 4 
 

WB p. 53 – 55 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan hoofdletters schrijven op de juiste plaats.   

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 3-4 / p. 71-72). 
□ Herhalingsles p. 65 (weer) / p. 67 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 8 Les 5 

 
WB p. 56 – 59 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan verkleinwoorden schrijven waarbij het 
grondwoord verandert.  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 5-6 / p. 75-76). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 1 en 3. 
□ Herhalingsles p. 65 (weer) / p. 67-68 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Thema 8 Les 6 

 
WB p. 60 – 64 
Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan speciale meervouden schrijven. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Extra werkblaadjes (p. 7-8 / p. 77-78). 
□ Huistaak dictee 2 oefening 2 en 3. 
□ Herhalingsles p. 66 (weer) / p. 68 (meer). 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 


