
Thema 9
Pats poetsploeg



Opruimactie

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden met een bijzondere uitspraak juist schrijven: wrak, erwt …

Deze les gaat over …

Moppentappers

■ Lees de moppen.
■ Bij sommige woorden staan de letters in omgekeerde volgorde.
■ Schrijf die woorden goed op.

1

Sander maakt zijn t j i b t n o  klaar. 

Hij legt twee eieren in kokend water.

Het ene ei zegt tegen het andere: ‘Hé, dat wordt hier verschrikkelijk warm!’

‘Geduld!’, zegt het andere ei. ‘In het begin doet het wat pijn, maar je zult 

k j i l l e d d i m n o  wel wat harder worden!’

Marie zit te wenen bij de beek. De w u o r f f u j

vraagt: ‘Wat is er?’

‘Mieke heeft mijn boterham s d n i g  in de beek 

gegooid!’

‘Met opzet?’

‘Nee. Met kaas!’

‘Zeven en zeven, wat krijg je dan?’, vraagt de meester.

‘n e i h c s s i m  heel fijn zand!’,

antwoordt Jonas.
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ontbijt

onmiddellijk

juffrouw

ginds

Misschien



Aan de slag!

Starten met een stevig ontbijt

■ Lees de woorden.
■ Schrijf de woorden juist over.

applaus verraden 

ginds  juffrouw 

ambtenaar  beroemdste 

misschien  onmiddellijk 

ontbijt  verrassing 

gezamenlijk  ontdekking 

Opgeruimd staat netjes

■ Vul in elke zin het passende woord in.

2

3

■ 1.1

■ 1.1

Er klonk een daverend  toen de zanger 

op het podium verscheen.

Binnenkort verschijnt er een boek over de 

 Belgische schilders.

De  reist elke dag met de trein naar 

zijn werk.

Sander moest  bij de directeur komen.

Wij werken regelmatig aan een 
opdracht.

De  van klas 2 is zwanger.

Na een stevig  fietst Jonas naar school.

De strandwacht keek  naar de 

zwemmers in de Noordzee.

Hij komt morgen  op bezoek.

5

applaus

ginds

ambtenaar

misschien

ontbijt

gezamenlijk

verraden

juffrouw

beroemdste

onmiddellijk

verrassing

ontdekking

applaus

beroemdste

ambtenaar

ontbijt

voortdurend

misschien

onmiddellijk

gezamenlijke

juffrouw



Sorteren moet je leren

	■ Lees de woorden.
	■ Rangschik de woorden alfabetisch.

ginds – beroemdste – verrassing – onmiddellijk – applaus 

 

 

misschien – verraden – ambtenaar – gezamenlijk – ontbijt 

 

 

verrijken – parallellogram – voortdurend – bisschop – juffrouw 

 

 

Geen woorden, maar daden

	■ Schrijf met elk van de woorden een goede zin.

juffrouw  

  

misschien  

  

onmiddellijk  

  

parallellogram  

  

4
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5

6

applaus – beroemdste – ginds – onmiddellijk – verrassing

ambtenaar – gezamenlijk – misschien – ontbijt – verraden

bisschop – juffrouw – parallellogram – verrijken – voortdurend

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden schrijven waarbij je medeklinkers wel schrijft, maar niet uitspreekt.

• Ik leerde weetwoorden met een dubbele medeklinker schrijven.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

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

ambtenaar

gezamenlijk

beroemdste

voortdurend

ginds

onmiddellijk

juffrouw

verrassing

misschien



Punt uit!

Dit kan ik al!
	■ Ik kan veelgebruikte afkortingen in het dagelijkse leven lezen.

Deze les gaat over …

Zin om te helpen?

	■ Lees de tekst.

Bij afval sorteren denk ik aan heel veel vormen. Zo is er bijvoorbeeld 
het restafval, de plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons, 
maar ook het groente-, fruit- en tuinafval. Bij dat laatste horen 
onder meer plantaardige etensresten, gras en papieren koffiefilters. 
Voor je goed kunt sorteren, moet je de spelregels kennen. Je moet 
met andere woorden goed weten wat wel en niet mag.
Dat wil zeggen dat je goed moet nadenken over de eigenschappen van 
het voorwerp dat je wilt weggooien. Wist jij dat een gebundelde stapel 
papier en karton die aan huis wordt opgehaald een maximaal gewicht 
van 15 kilogram mag hebben? Het volume mag ook niet groter zijn dan 
1 kubieke meter.
In plaats van zomaar aan de slag te gaan, is het dus belangrijk dat je je 
altijd goed informeert. Je kunt hiervoor onder andere terecht in het 
plaatselijke containerpark.
Als we de natuur willen redden, is het belangrijk dat we met z’n allen 
zo spoedig mogelijk nog beter sorteren.

	■ Noteer de gekleurde woorden uit de tekst bij de bijbehorende afkorting.
	■ Je mag samenwerken met je buur.

m³  m.a.w. 

i.p.v.  z.s.m. 

bv.  kg 

max.  o.a. 

o.m.  d.w.z. 

pmd  

  

gft  

  

1
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kubieke meter

in plaats van

bijvoorbeeld

maximaal

onder meer

plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons

groente-, fruit- en tuinafval

met andere woorden

zo spoedig mogelijk

kilogram

onder andere

dat wil zeggen



Aan de slag!

Jij hoort daar

	■ Verbind de afkortingen met de juiste woorden.

d.w.z.   enzovoort

AN   onder andere

enz.   namelijk

nl.   onder meer

o.a.   Algemeen Nederlands

km   dat wil zeggen

o.m.   kilometer

Met de compostmeester op tv

	■ Lees de zinnen.
	■ Vervang de gekleurde woorden door een afkorting.
	■ Je mag een woordenboek gebruiken.

Het interview met compostmeester Mike is onzes inziens goed meegevallen. 

Het hele gebeuren was tot op de seconde getimed. 

Minder leuk was dat een cameraploeg van de Vlaamse Televisiemaatschappij   

het hele gebeuren filmde.

De kans is dus groot dat we vanavond op de televisie komen. 

Ik was zo onder de indruk van zijn verhalen dat ik struikelde toen

ik naar het watercloset moest. 

Gelukkig hoefde het team van de eerste hulp bij ongevallen niet in actie te komen. 

2

3

 ■ 2.1

 ■ 2.1

9

o.i.

s

VTM

tv

wc

EHBO



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde veelgebruikte afkortingen lezen en schrijven.

Post van meneer Compost

■ Lees de brief aandachtig.
■ Kleur de woorden die je door een afkorting kunt vervangen.
■ Noteer de afkortingen.

Kanjerbestelling

■ Zoek op internet een zaaikalender.
■ Kies een aantal gewassen uit die je kunt zaaien in de maand mei.
■ Schrijf een briefje naar Jos Compost met jouw bestelling.
■ Gebruik zoveel mogelijk afkortingen.

4

5

10

D.w.z., p., fig., o.m., a.u.b., z.s.m.

eigen antwoord

Beste Kanjers,
Jullie brachten mij onlangs een bezoek in het containerpark. Omdat jullie zo flink waren, 
wil ik jullie graag belonen.
Dat wil zeggen dat ik jullie wil komen helpen om een moestuin aan te leggen op school.
In bijgevoegd tijdschrift kunnen jullie op pagina 34 al heel wat extra informatie vinden. 
In figuur 2 zien jullie welke gewassen jullie onder meer kunnen zaaien in de maand mei. 
Kunnen jullie mij alstublieft zo spoedig mogelijk laten weten welke gewassen jullie kiezen?
Ik breng dan de juiste zaden mee.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Jos Compost



Toffe tuinkarweien

Dit kan ik al!
	■ Ik kan werkwoorden in de juiste vorm schrijven.
	■ Ik kan aanhalingstekens en leestekens juist plaatsen.

Deze les gaat over …

Ik ontvang jou voor het ontbijt

	■ Schrijf de werkwoorden in de juiste vorm in de zin (tegenwoordige tijd).

ontdekken Marie  een vuile zakdoek in het struikgewas.

ontvangen De juffrouwen  de leerlingen in de klas.

ontvoeren  De verliefde jongen  zijn geliefde naar een 

romantisch plaatsje.

ontbijten Kevin  ’s morgens nooit.

verrassen De kleuter  de kleuterjuf met een mooie tekening.

verraden Hij  het geheim van zijn beste vriend.

Aan de slag!

Woorden die werken

	■ Noteer de infinitieven van de gekleurde werkwoorden.

Gisteren hielp ik mama een handje met het opruimen van de garage. 

De lavendel staat in volle bloei. 

Vorige week heeft het alle dagen geregend. 

 

Frambozen groeien aan een struik. 

Papa verwarde een pastinaak met een wortelpeterselie. 

Vorige zomer hebben mijn ouders verschillende appelbomen 

geplant. 

Zaaiden jullie sla in het voorjaar? 

1

7

2
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ontdekt

ontvangen

ontvoert

ontbijt

verrast

verraadt

helpen

staan

hebben

regenen

groeien

verwarren

hebben

planten

zaaien



Hard gewerkt

	■ Vul het schema verder aan.

infinitief stam v.t. enkelvoud voltooid deelwoord

   gespeeld

luisteren    

 vind   

  lachte  

 zing   

 maak   

wassen    

   beantwoord

De karweitjes

	■ Herschrijf de zinnen en gebruik aanhalingstekens.
	■ Schrijf leestekens waar het hoort.
	■ Schrijf het gekleurde werkwoord in de juiste vorm van de tegenwoordige tijd.

1 Wat moeten we doen / vragen / Lize.

 

 

2 Papa / antwoorden / onkruid wieden, de planten water geven en bloembollen planten.

 

 

 

3 Mogen we ook druiven plukken / vragen / Bram.

 

 

4 Papa / zeggen / als ze goed rijp zijn, mogen jullie ze al plukken.

 

 

3

 ■ 3.1

 ■ 3.17
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4
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12

spelen

vinden

lachen

zingen

maken

beantwoorden

speel

luister

lach

was

beantwoord

speelde

luisterde

vond

zong

maakte

waste

beantwoordde

geluisterd

gevonden

gelachen

gezongen

gemaakt

gewassen

‘Wat moeten we doen?’, vraagt Lize.

Papa antwoordt: ‘Onkruid wieden, de planten water geven en bloembollen planten.’

‘Mogen we ook druiven plukken?’, vraagt Bram.

Papa zegt: ‘Als ze goed rijp zijn, mogen jullie ze al plukken.’



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van werkwoordsvormen.

• Ik herhaalde het schrijven van leestekens en aanhalingstekens.

Dat wordt zwoegen

■ Lees de zinnen en vul het ontbrekende werkwoord in de gevraagde tijd in.

wieden – planten – zaaien – plukken – uitgraven – onderhouden – harken – spitten 

Papa  (v.t.) de wortels van de eikenboom .

Lieze  (t.t.) het onkruid onder de appelboom.

Bram  (v.t.) enkele krokussen in de bakken op de vensterbank.

Samen  (v.t.) ze daarna de sla in de moestuin.

Opa  (t.t.) de moestuin goed en nu leert hij het aan zijn kleinkinderen.

Papa helpt met het  (t.t.) na het zaaien.

Hij  (v.t.) ook nog snel een gat om een nieuwe perenboom te planten.

Daarna is het tijd om de druiven te  (t.t.).

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen goed op.

1

2

3

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

5

13

groef

wiedt

plantte

zaaiden

onderhoudt

harken

spitte

plukken

‘Wat vond jij van de karweitjes?’, vraagt Bram.

‘Ik vond het eigenlijk wel leuk’, antwoordt Lize.

Bram fluistert: ‘Ik ook.’

uit



Weeroefeningen

Les 1

■ Lees de omschrijving.
■ Vul de woorden in het kruiswoordraadsel in.

Tip!
De ij staat in twee vakjes.

1 Meteen 6 Daar
2 Eerste maaltijd van de dag 7 Leider in de katholieke kerk
3 Mogelijk  8 Luid handgeklap
4 Geen meester, maar een … 9 Iets plots te weten komen
5 Als je grond bemest, ga je hem rijker maken of …

5 1 7

2 9

3

6 8

4

■ 1.1

14

v o n t b i j t

e n i o

r m i s s c h i e n

r i s t

g i n d s c d

j d h a e

k e o p k

e l p p k

n l l e

i a n

j u f f r o u w

k s



Les 2

	■ Schrijf de woorden als afkorting.

bijvoorbeeld  onder meer 

dat wil zeggen  meter 

kilogram  enzovoort 

onder andere  televisie 

Les 3

	■ Schrijf de zinnen in de andere tijd.
	■ Tegenwoordige tijd wordt verleden tijd en omgekeerd.

1 Papa vindt tuinieren leuk.

 

 

2 Mijn broer voetbalde in de tuin.

 

 

3 Ik lig liever te luieren in de zon.

 

 

4 Mijn zus tekende onze poes.

 

 

5 Een koolmeesje vloog van tak naar tak.

 

 

 ■ 2.1

 ■ 3.1
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13

15

bv.

d.w.z.

kg

o.a.

o.m.

m

enz.

tv

Papa vond tuinieren leuk.

Mijn broer voetbalt in de tuin.

Ik lag liever te luieren in de zon.

Mijn zus tekent onze poes.

Een koolmeesje vliegt van tak naar tak.



Meeroefeningen

Les 1

■ Lees de woorden.
■ Schrijf de woorden op de goede plaats in het rooster.

Tip!
De ij staat in twee vakjes.

applaus – beroemdste – bisschop – gezamenlijk – ginds – juffrouw – 
onmiddellijk – ontbijten – sinds – verrassen – verrichting – verrijking

■ 1.1
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v e r r i c h t i n g

e

r b i s s c h o p

r e n

i r m v

j u f f r o u w i e

k e g/s i n d s r

i m d r

n s/g i n d s e a

g s a p p l a u s

t l s

e o n t b i j t e n

j n

g e z a m e n l i j k



Les 2

	■ Schrijf de afkortingen voluit.
	■ Je mag een (online) woordenboek gebruiken.

i.p.v.  

e.d.  

nl.  

i.s.m.  

mm  

Les 3

	■ Gebruik elk van de werkwoorden in een goede zin.
	■ Schrijf de werkwoorden in de gevraagde tijd.

spitten (v.t.)  

  

bespieden (t.t.)  

  

graven (v.d.)  

  

onthouden (t.t.)  

  

harken (v.t.)  

  

 ■ 2.1

 ■ 3.1
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in plaats van

en dergelijke

namelijk

in samenwerking met

millimeter

spitte(n), zinnen zijn eigen antwoord

bespied, bespiedt, bespieden

gegraven

onthoud, onthoudt, onthouden

harkte(n)



Verbindingswerk

Dit kan ik al!
■ Ik kan hoofdletters schrijven bij aardrijkskundige namen.

Deze les gaat over …

Mooi gekoppeld

■ Lees de tekst.
■ Kleur de woorden met een koppelteken.

Het koppelteken

Je gebruikt een koppelteken:
• bij aardrijkskundige namen.

Voorbeelden:
West-Vlaanderen Zuid-Amerika Onze-Lieve-Vrouw-Waver

• bij afleidingen van aardrijkskundige namen.
Voorbeelden:
West-Vlaamse Zuid-Amerikaanse Oost-Indische

• bij samenstellingen met Sint.
Voorbeelden:
Sint-Niklaas Sint-Truiden Sint-Romboutstoren

1
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Compostmeester Jos wordt uitgenodigd om zijn moestuinproject voor scholen te 
delen met andere gemeenten.
Hij doorkruist het hele land met zijn verhaal.
Van Oost-Vlaanderen tot West-Vlaanderen, via Antwerpen over Vlaams-Brabant, tot 
zelfs in Waals-Brabant.
In een school in Sint-Gillis-Waas is men onmiddellijk tot actie overgegaan en hebben 
de leerlingen van klas 5 een braakliggend veldje naast de school helemaal omgespit.



Aan de slag!

Elke heilige is een Sint!

■ Noteer de naam van de heiligen opnieuw door Sint toe te voegen.

Heilige Jozef 

Heilige Paulus 

Heilige Maarten 

Heilige Petrus 

Heilige Nicolaas 

Provinciekennis

■ Zoek de plaatsnamen op in een atlas.
■ Schrijf ze bij de juiste provincie.

 Sint-Niklaas Sint-Joris-Winge Erpe-Mere
 Puurs-Sint-Amands Sint-Katelijne-Waver Tielt-Winge

Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Antwerpen

2

3

■ 4.1

■ 4.1

19

Sint-Jozef

Sint-Paulus

Sint-Maarten

Sint-Petrus

Sint-Nicolaas

Sint-Joris-Winge

Tielt-Winge

Sint-Niklaas

Erpe-Mere

Puurs-Sint-Amands

Sint-Katelijne-Waver



Streekspecialiteiten

■ Noteer de herkomst anders.

Ik eet graag ijs uit het noorden van Italië.

IJs uit 

De beste koffie komt uit het zuiden van Amerika.

Koffie uit 

Voor de lekkerste vissoep moet je in het zuiden van Frankrijk zijn.

Vissoep uit 

In het zuiden van Afrika maakt men lekkere wijn.

Wijn uit 

Het westen van Europa heeft een kustlijn van ruim 15 000 kilometer.

De kustlijn van 

Droomreis

■ Beschrijf kort je droomreis.
■ Welke werelddelen zou je graag willen bezoeken? Waarom?
■ Gebruik zoveel mogelijk woorden met een koppelteken.

4

5
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Noord-Italië

Zuid-Amerika

Zuid-Frankrijk

Zuid-Afrika

West-Europa

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een koppelteken schrijven bij plaatsnamen.

• Ik leerde een koppelteken schrijven bij samenstellingen met Sint.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen goed op.

1

2

3

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

21

De ambtenaar uit Noord-Europa reist onmiddellijk naar Zuid-Spanje.

Onze juffrouw verblijft sinds gisteren in het ziekenhuis Sint-Jozef in Sint-Truiden.

Ondernemers uit West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk werken voortdurend samen.



Kleuren creëren

Dit kan ik al!
■ Ik kan meervouden schrijven op -en en daarbij de regels voor verdubbelen 

en verenkelen toepassen.
■ Ik kan een apostrof gebruiken bij het schrijven van meervouden.

Deze les gaat over …

Feeën met ideeën

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

In het bos lopen herten en reeën.

De leerlingen neuriën mooie melodieën.

Juffen verzorgen regelmatig geschaafde knieën en armen.

meervouden op -en meervouden op -ën of -¨n

 Meervouden met een trema

Woorden die eindigen op -ee Woorden die eindigen op -ie 
     klemtoon op -ie klemtoon niet op -ie
fee  +  en  =  feeën knie + en = knieën kolonie + n = koloniën
zee + en = zeeën melodie + en = melodieën olie + n = oliën
idee + en = ideeën

1

LES
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herten

leerlingen

juffen

armen

reeën

neuriën

melodieën

knieën



Aan de slag!

Padden zijn amfibieën

■ Schrijf van elk woord het meervoud op met het bijbehorende lidwoord.

de trofee de knie 

de melodie  de twee 

de wereldzee  de epidemie 

de fee  de industrie 

het idee  de drie 

Feeën nemen foto’s

■ Benoem de prent.
■ Schrijf bij elke prent het meervoud op met het bijbehorende lidwoord.

2

3

■ 5.1

■ 5.19
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de trofeeën

de melodieën

de wereldzeeën

de feeën

de ideeën

de knieën

de tweeën

de epidemieën

de industrieën

de drieën

de detectives

de reeën

de eieren

de sleeën

de drieën

de paraplu’s



Meer dan kopiëren

	■ Schrijf de zinnen opnieuw.
	■ Zet de gekleurde woorden in het meervoud.
	■ Pas indien nodig de persoonsvorm aan.
	■ Vergeet ook niet de lidwoorden aan te passen waar nodig.

1 De griepepidemie zorgde voor een paniekreactie bij de bevolking.

 

 

2 Weet jij hoe je die bacterie kunt bestrijden?

 

 

3 Een gevlekte hyena en een ree leven in een andere biotoop.

 

 

4 Het lijkt wel of een zebra een pyjama draagt.

 

 

5 Mijn pols en mijn knie doen pijn.

 

 

Zelf creëren

	■ Gebruik het meervoud van elk woord in een goede zin.

categorie  

   

slee  

   

flamingo  

   

radio  

   

4

5

24

De griepepidemieën zorgden voor paniekreacties bij de bevolking.

Weet jij hoe je die bacteriën kunt bestrijden?

Gevlekte hyena’s en reeën leven in andere biotopen.

Het lijkt wel of zebra’s pyjama’s dragen.

Mijn polsen en mijn knieën doen pijn.

categorieën, zinnen zijn eigen antwoord

sleeën

flamingo’s

radio’s



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde meervouden met een trema schrijven.

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen goed op.

1  

 

2  

 

3  

 

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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Mijn beide oma’s hebben last van hun knieën.

Kun jij alle wereldzeeën opnoemen?

Gisteren zag ik reeën in het bos.



Hygiëne is belangrijk

Dit kan ik al!
■ Ik kan voltooide deelwoorden schrijven.
■ Ik kan een trema bij meervouden schrijven.

Deze les gaat over …

Ik zie overal stippen

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

België – hygiëne – geïllustreerd – geëindigd – ruïne – 
Argentinië – Israël – reünie – geïnterviewd 

landen zelfstandige naamwoorden voltooide deelwoorden

 Het gebruik van het trema

bij meervouden van 
woorden op -ee of -ie

bij voltooide deelwoorden
van werkwoorden die 
beginnen met e, i of u 
(als u uitgesproken)

om een verkeerde uitspraak
te voorkomen

Voorbeelden:
feeën, knieën

Voorbeelden:
beëindigd, geïllustreerd, 
geüpload 

Voorbeelden:
hygiëne, reliëf, Italië

1
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België

Argentinië

Israël

hygiëne

ruïne

reünie

geïllustreerd

geëindigd

geïnterviewd



Aan de slag!

Goed geïnformeerd

	■ Lees de zin.
	■ Bekijk het gekleurde woord goed en dek het af.
	■ Schrijf het woord op.
	■ Kijk goed na.

In de paasvakantie gaan we jaarlijks skiën in Oostenrijk. 

Houd je van poëzie of lees je liever een spannend verhaal? 

1 mei is een officiële feestdag en dan hoef je niet naar school. 

Het quotiënt is een rekenkundige term. 

Hygiëne is belangrijk. Je moet regelmatig je handen wassen. 

Een financiële instelling is een ander woord voor een bank. 

Netjes kopiëren

	■ Vul de woorden in de goede zin in.

quotiënt – geërfd – industrieën – klasreünie – ideeën –  
knieën – Italië – zeeën – feeën – egoïst 

Rolf kent de naam van alle  ter wereld.

Oom Francis heeft  van een verre tante.

Geloof jij in heksen en ?

Ga jij deze zomer op reis naar ?

Buig je  eens!

 is het meervoud van industrie.

Van wie krijg jij al die gekke ?

In de zomervakantie organiseren we een .

Weet jij het  van 90 en 15?

Een  denkt in de eerste plaats aan zichzelf.

2

3

 ■ 6.1

 ■ 6.1
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skiën

poëzie

officiële

quotiënt

hygiëne

financiële

zeeën

geërfd

feeën

Italië

knieën

Industrieën

ideeën

klasreünie

quotiënt

egoïst



Geen trauma’s van trema’s

	■ Vul van elk werkwoord het voltooid deelwoord in de zin in.

ergeren Ik heb me blauw  aan die vervelende reporter.

informeren De gids heeft ons goed  over de historische gebouwen.

eindigen Weet jij welke renner als eerste is ?

erven Mijn ouders hebben een bouwgrond .

eren De sportlaureaten werden  door de burgemeester.

integreren Die nieuwe leerling is goed  in onze klasgroep.

illustreren Ik lees graag boeken die mooi  zijn.

interesseren Ben jij  in een voetbalstage in Spanje?

Voldoende geïnspireerd?

	■ Lees de tekst. 
	■ Markeer de woorden die een trema moeten krijgen.
	■ Schrijf de woorden goed op.

 

 

	■ Kies twee woorden uit en schrijf met die woorden een goede zin.

1  

 

2  

 

4

2

5
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geërgerd

geïnformeerd

geëindigd

geërfd

geëerd

geïntegreerd

geïllustreerd

geïnteresseerd

klasreünie, ruïne, geïnteresseerd, geïnformeerd, tweeën

eigen antwoord

Kom jij ook naar onze klasreunie?  

Ze vindt plaats op het speelveld naast de ruine in het speelbos.

Als je geinteresseerd bent, laat dan gauw iets weten.  

Je wordt dan verder geinformeerd.

We gaan iets na tweeen van start. 



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een trema schrijven bij voltooide deelwoorden.

• Ik leerde een trema schrijven bij woorden met een bijzondere uitspraak.

Flits!

■ Luister goed.
■ Vul de ontbrekende woorden in.

1  Ik ben al op reis geweest naar , maar nog niet naar 

.

2 Mijn papa heeft een huis  van een suikertante.

3 Ik ben  in de geschiedenis van .

4 Een goede dagelijkse  is belangrijk.

5 Het resultaat van een deling is een .

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

29

Italië

Argentinië

geërfd

geïnteresseerd

hygiëne

quotiënt

België



Weeroefeningen

Les 4

■ Zoek de plaatsen op in een atlas of op internet.
■ Vul de juiste provincie in.

Dendermonde ligt in .

Rumbeke ligt in .

Vilvoorde ligt in .

Nijvel ligt in .

Mijn eigen gemeente ligt in .

Les 5

■ Schrijf het kronkelwoord op. Begin met de gekleurde letter.
■ Schrijf ook het meervoud van dat woord op.

  

  

■ 4.1
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Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Waals-Brabant

eigen antwoord

bacterie

bacteriën

autoradio

autoradio’s

wereldzee

wereldzeeën

toverfee

toverfeeën

melodie

melodieën

paraplu

paraplu’s



Les 6

■ Lees de woorden.
■ Duid aan of je een trema nodig hebt of niet om het woord juist uit te spreken.
■ Omkring de juiste letter.
■ Schrijf de woorden goed op.

trema geen trema juiste schrijfwijze

Belgie G E

Spanje T O

chaos R E

zeeen D F

ideeen G W

creeren E A

vanavond Z D

poezie A M

meloen S A

fantasie U N

■ Schrijf de omkringde letters achter elkaar.

■ 6.1
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31

België

Spanje

chaos

zeeën

ideeën

creëren

vanavond

poëzie

meloen

fantasie

goed gedaan



Meeroefeningen

Les 4

■ Zoek de vlaggen op in een atlas of op internet.
■ Noteer de namen van de landen bij de vlaggen.

Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland – Zuid-Korea – Zuid-Afrika

Les 5

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

f t o e r e y a a m p j k s m o e e

d i n s r u ie t o a k a l s f n a t a ie

■ 4.1

9
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■ 5.1
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Zuid-Afrika Groot-Brittannië

Zuid-KoreaNieuw-Zeeland

trofee

trofeeën

pyjama

pyjama’s

moskee

moskeeën

industrie

industrieën

koala

koala’s

fantasie

fantasieën



■ Kies een meervoud uit.
■ Gebruik dat meervoud in een goede zin.

Les 6

■ Zoek veertien woorden in het rooster.
■ De eerste letter staat in kleur.
■ Streep de woorden door.
■ Schrijf de woorden op en schrijf een trema waar het hoort.

r e l i e f o p d k

u i t a l i e a r r

i d r i e e n z e o

n e r a g c a i u a

e e q u o t i e n t

b e l g i e e h i i

t n i s  s b f e e e

e i n d t w e e e n

h y g i e n e i g d

■ Schrijf de overgebleven letters achter elkaar.

20

■ 6.1
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Italië

egoïst

Azië

Kroatië

naïef

ideeën

quotiënt

reünie

ruïne

hygiëne

drieën

België

tweeën

reliëf

opdracht is beëindigd

eigen antwoord


