
Ínhoud I instapkaarten spelling

Spelling

thema 1

thema 1

thema 1

thema 1

thema 1

thema I

les 1/13a cat. 10 a/b 7

les 3/ 13b t.t. 2

les 5/74a cat. 33 a/b 3

lesT/l+b tt 4

lesg/Lsa cal.72 5

les 11l15b t.t 6

les t/t3a cal.9 a/b 25
les3'13b rt 26
lesS/L4a cat.22a/b 27

les7i74b vt 28
les 9/15a cal.23 a/b/c 29
lesll/15b vt 30

thema 5
thcma 5

thema 5
thcma 5

thema 5
thenra 5

"r{-[¡^',-]"

,/r)i, r.Årr""l[0

instapkaarten speLting

thema 2
thcma 2

thema 2
thema 2
thema 2
thenra 2

les I/t3a caf. tta/b
les 3/13b v t

lesS/t4a cal.2L
les 7 iI4b v t
les9/75a cat. 13 a/b
les 11l15b vt.
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10
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t2

thema 6
thema 6

thema 6
thcma 6

thema 6
thema 6

les I/73a cat.73 a/b 31
les 3/1-3b volt dw 32

lesS/I4a cat.25 33
les 7/14b volt. dw 34

Ies 9/15a cat.27 en 28 35
les 11l15b volt. dw. 36

thema 3
thema 3

thema 3
therna 3

thema 3
thenla 3

les 1/13a cat. t4
les 3/13b v.t

les 5/74a cat. 15
lesT/LAh v.t

les 9/15a cal.24e
les 11l15b v.t

13
I4
15
16

t7
18

thema 7
thema 7

thema 7
thema 7

thema 7

thema 7

les 7/73a cat. 33 b/c 37
lcs 3/13b volt dw 38

les 5/1-4a cal.34 a/b 39
les 7 / 74b volt dw 40

les 9/15a cat. 36 41
les l1l15b volt dw 42

thema 4
thema 4

thema 4
thema 4

thema 4
thema 4

les !/!3a cat. 38
les 3/13b v.t.

les 5/L4a cat. 19 a/b
lesT/74b v.t

les 9/15a cal.20
les 11,/15b vt

19
20

2t
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23
24

45
46

47
48

thema 8
thcnra 8
thema 8
thcnra 8

thema 8
the ma 8

les 1/13a cat.16a
les 3/1-3b geb wijs

les5/74a cat.16b
les 7 /IAb geb wijs

les 9/15a cat.16c
les 11l15b gcb wùs

43
44

-L Å/rn r'd-
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spellÍng i thema I I les lÆ3a i categorie l0 a/b

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met ei en ii
schrijft.

û
m

U

lJs

aanwiizing

spelling i thema I i les 3/l3b i t.t. normaal/starn o¡r t

trei n

inleiding
Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe je werkwoorden in de

tegenwoordige tiid schriift.

Werkwoorden als Heuren en fluiten.

Dit rnocl jc wetcn
. kleuren

De stam is Heur. In de hii-vorm
komt achter de stam een t.

. fluiten
De stam eindigt op t: fluit. In de

hij-vorm komt er geen extra t bij.

Dit moet je weten

Woorden met ei enii zijn weetwoorden.

fe leert deze woorden uit je hooftl.

Het ei-web kan je daarbii helpen.

P",l

lk r
Tael acticf. rnstapkaart(:n spclling . grocp 7 . @ Malrnbcrg 's'l-lctlogcnbosch

e¡nd

",n¿.1åà,
^,¡deltjt
OYCte,nd
urndfiovca
oncrndig

",g.ni.t iå
r.rgên¡¡¡
crgendom
rtgcnliJk
c'æàwr!

trein

onderwerp tegenwoordige tijd

ik, ... iii¡ stem kleur fluit

jii, u, hii, zij, het stam +t kleurt fluit

.wii, iuilie, zil hele werkwoord kleuren fluíten

Taal actief. instapkaarten spelling . groep 7 . @ Malmberg 's'Hertogenbosch



spelling i thema I i les 5A4a i categorie 33 a/b

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met een apostrof schrijft.
spelltng jfhema I iles l/l4b if,l.v/1-, z/s-wissellng

's morgens

's middags

piano's

schema's

Dit ga ic lcrcn

fe leert hoe ie werkwoorden in de

tegenwoordige tijd schrijft.

Werkwoorden als schrijven en reizen.

Dit moet ie weten

. schriiven

De stam eindigt op f: schrijf
. reizen

De stam eindigt op s: reis
Dit moet je weten
's middags

fe hoort G_J
|e schrijft's.
Let op: na de 's komt een spatie.

schema's
In het enkelvoud hoor je een lange klank aan het

eind. fe schrijft één teken: a, e, i, o, u (schema).

In het meervoud schrijf je dan één klinker met's
(schema's).

'Taal aclicf. instapkaerlcn spclling. grocp 7 . @ MaLnbcrg's-tlcrtogcnbosch 4

t-r -a . ì-a t-lr-l r.r-lt_t

onderwerp

ik, ... jij?

jij, u, hii, zij, het stam +t schrijft relst

.wij, 
jullie, zij hele werkwoord schrijven relzen

Taaì actief. instapkaarten spelling . groep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch



speiling f thema I I les 9/l5a I categorie 12

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden schrijft met
i die klinkt als ie.

liter

kandidaat

spelling i thema I i les U/lsb i t.t. starn o¡r d

Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe ie werkwoorden in
de tegenwoordige tiid schrijft.
Werkwoorden als vinden.

Dil rnoet jc wcten

De stem eindigt op d: vind.
In de ik-vorm hoor ie {1-- _1, 

maar ie schriift d.

In de hii-vorm hoor ie $j, maar je schriift dt
Dit moet je weten

Woorden met i die klinkt als

zijn leenwoorden.
fÐ

O

a

a

Hoor i. GJ in een gesloten

klankgroep? Dan schrijf je bijna
altijd ie: rivier
Hoor i. {EJ in een open

klankgroepl Dan schrijf je i:

rivier
Hoor i. {EJ aan het eind van

een woordl Dan schrijf je ie:

familie of i: ski

'I¡ål acticl. insbpkåâltcn spclling . grocp 7 . @ Melnbe!8 's'f lcrtogcnbosclt

5

onderwerp tegenwoordþ tiid

ik, ... iiir stam vind

jii, u, hii, zil, het stam +t vindt

.wii, iullie, zij hele werkwoord vinden

Taal actief. instapkaarten speìling . groeq 7 . @ Malmberg 's'Hertogenbosch



spelling

spelling I thema 2 | les l/l3a I categorie ll al'b

Dit ga je leren

|e leert hoe je woorden met au en ou schrijft

^ÒTf
spelltng i lhena 2 i les 3Â3b i v.t. zelfde klank norrnaal

Pauw

automaten

hout

eenvoud¡g
Dit ga ic lcren

fe leert hoe je werkwoorden

in de verleden tijd schriift.

Zelftle-klankwe¡kwoorden
als kleuren en fietsen.

Dit moet ic weten

Haal van het hele werkwoord -en af.

Kiik naar de laatste letter.

Zit deze letter in 't kofschip xl

fa -) verleden tijd met t
Nee -) verleden tiid met d

f$rertedentiid

Dit moet je weten

Woorden met au en ou zijn weetwoorden.

fe leert deze woorden uit je hoofd.

Het au-web kan je daarbij helpen.

saus

Tael ecticf. instepkaartcn spelling . grocp 7 . @ MeLnbcrg 's-llcttogcnbosch I

lauwtost
ft¡ôelj.ruw
we¡kôr¿uw

7

d

ondetwerp qgl tegenwoordige tiirl

ik, ... iii¡ kleur fiets
fietstc

iii, u, hii, zii, het kleurt fietst
kleurde

kleuren fietsen kleurden fìetstcnwii, lullie, zii

Taal actief. instapkaarten spelling . gtoep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch



spelling i thema 2 | Ies 5A4a I categorie 2l

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met isch schrijft.

elektrisch

Dit moet je weten

fe hoort@J
fe schrijft isch.

spelling i (hema 2 | lês 7^4b I v.t. zelfde klank v/f-, z/s-wisseling

Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe ie werkwoorden
in de verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden
als proeven en reizen.

Dil nroet je *,elen

proeven relzen

Deze letter zit niet in't kofschip x.

De verleden tijd krijgt een d.

Let op: v wordt f: proeftle(n)

z wordt s: reisdc(n)

'I¿al actief. ihstapkåårtcn spclling. grocp 7 . O Mal¡nbclg 's.l'lcrlogcnbosch t0

'onderwerp
@l tegenwoordigetiid f@ verledentiid

d

ik, ... iii? proef re$
proefdc reisde

iii, u, hii, zii, het proeft reist

wii, jullie, zij Proeven rerzen proefdcn reisdcn

Taal actief. instapkaarten spelling . groep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch 9



spelling I thema 2 | les 9/l5a I categorie 13 a/b

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden schrijft met c die

klinkt als s of k.

spelllng i thema 2 i les llÂSb i v.t. zelfde klank s(arn o¡r d

6
Dit ga ie leren

fe leert hoe je werkwoorden in de

verleden tijd schrijft.

Zelftle-klankwerkwoorden als raden.

Dit moet ie rveten

De stam eindigt op d: raad.

In de verleden tijd komt hier
de of clen achter. Zo krijg ie dd.

cijfer

cement

Dit moet je weten

cement

fe hoort$J
fe schrijft c.

i nsect

com pleet

com pleet

fe hoort$J
fe schriift c.

Tåel ecticf. rnstapkåertcn spclling. groep 7 . @ Malmbcrg 's.llertogenbosch t2

1l

onderwerp @l tegenwoordige tiid (t.t.) fg verleden tiid (v.t.) '

d

ik, ... jii¡ raað
raadde

fij, u, hii, zij, het raadt

wii, jullie, zii raden raadden

Taal actief. instapkaarten spelling . gtoep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch



spelling ithema 3 | les l/l3a f categorie 14

Dit ga ie leren

|e leert hoe je woorden schrijft
met b die klinkt als p.

kra b

Dit moet ie weten

|ehoort$.
fe schriift lr.

s¡relling i lhema 3 i les 3ll3b i v.t. zelfde klank sfam o¡r t

Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe je werkwoorden in de

verleden tijd schrijft.

Zelfde-klankwerkwoorden als praten.

Dit moet jc s,etcn

De stam eindigt op t: praat.

In de verleden tijd komt hier
tc of tc n achter. Zo krijg je tt

'Iaal acticl. instapkåårLcn spclling . grocp 7 . @ Màlrnbclg 's-llcrlogcnbosclr t4

onderwerp ç91t"g"tr*oodþe tiid

praat

l$ verledentiid 
\

I

praattc
ik, ... jij¡

jij, u, hii, zij, het praat

wii, iullie, zii prâten Plaatlcn

Taal actief. instapkaarten spelling. groepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 13



spelling I therna 3 i les 5A4a I eategorie 15

Dit ga ie leren

|e leert hoe je woorden schrijft met
th die klinkt als t.

thee

Dit moet je weten

fehoort[_]
fe schrijft th.

Woorden met th zljn weetwoorden.

fe leert deze woorden uit je hooftl.

spelling i thema 3 i les ?/l4b j v.t. zelfde klank stam op d of t

Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe je werkwoorden
in de verleden tiid schri¡ft.

Zelftle-klankwerkwoorden
als raden en praten.

Dit moct jc u,ctcn

De stam eindigt op d: raad

t: preat.

Daarom krijg je in de verleden tijd
dd of tt.

Iael åclicl. instapkâãrtcn spclling . grocp 7 . @ Me'Lhbc¡g 's-llertogcnbosch t6

onderwerp Ol t"g"n**rdige tiid f@ verledentiid

d

praattc
ik, ... jiiì raad praet

raaddc
jij, u, hii, zii, het raadt praat

.wii, jullie, zij raden praten raadtlcn praattcn

Taal actief. ìnstapkaarten spelling. groep 7. @ Malmberg's-Hertogenbosch 15



spelling f thema 3 | les 9Æ5a i eategorie 24e

Dit ga je leren

fe leert hoe je verkleinwoorden met -aatie,

-ootie of -uutie schrijft.

autootje

Dit moet je weten

auto

|e hoort een lange klank {lgj
|e schrijft de klinker met één teken: o.

autootje

fe hoort een lange klank GJ
fe schrijft de klinker met twee tekens: oo.

spelling i therna 3 i les llllSb j v.t. zelfde klank

Dit ga jc lcrcn

Je leert hoe ie werkwoorden in de

verleden tijd schriift.

Zelfde-klankwerkwoorden als

kleuren, raden, fietsen en praten.

Dit lroct jc rvctcn

Alleen als de stam op d oft
eindigt, kriig ie in de verleden tijd
dcl of tt.

Taal acticf. instapkeårtcn spclling . grocp 7 . @ MaLnbcrg 's-t lcrtogcnboscll l8

t7

onderwerp f@ rærledentiid

d

fietstc praattc
ik, ... iijr

kleurclc raadde
iii, u, hii, zii, het

.wii, 
jullie. zii kleurdcn raadden fietstcn praatlcn

Taal actief. instapkaarten speìling . gtoep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch



spelling i thema 4 | Ies lASa I categorie 38

Dit ga je leren

fe leert welke woorden je met een hooftlletter
schrijft

Nederland

Dit moet je weten

Eigennamen van mensen, dieren en dingen
schrijf je met een hooftlletter.
Dingen zijn:
. aardrijkskundige namen

Noorwegen
. nâln€n van bedrijven en organisaties

basisschool De llegwijzer
. Itâlnefl van feestdagen

Pasen
. titels van boeken en films

het boek Met je hoofd boven water

s¡relllng j thema 4 i les 3/l3b i v.t. andere klank nor¡naal

Dit ga jc lcrcn

Je leert hoe je werkwoorden
in de verleden tiid schriift.

Andere-klankwerkwoorden
als roepen.

Dit rnoct je u,clcrr

In de verleden tijd verandert

de klank.

Teel åcticf. rnslâpkâårtcn spclling . grocp 7 . @ Malrnbcrg 's.l lcrtogcnbosch 20

onderwerp 6l t"ger,*oordige tiid

roeP

f$ verleden tiid
antlcrc klank

rreP
ik iiir

jii, u, hii, zij, het foePt

.wii, 
jullie, zii roePen rrcPen

Taal actief. ìnstapkaarten spelling . groep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch l9



spelling i thema 4 I les 5/l4a I categorie 19 a/b

Dit ga je leren

|e leert hoe je \Moorden schrijft met
-heid en -teit.

majesteit

Dit moet ie weten

snelheid m ajesteit

fe hoort@j fe hoort{-"fiJ
fe schrijft heid. fe schrijft teit.

s¡relling i thema 4 i les 7fl4b i v.t. andere klank v/f-, z,/s-wissellng

Dil ga ic lcrcn

Je leert hoe ie werkwoorden
in de verleden tiid schrijft.

Andere -klankwerkwoorden

als schrijven en kiezen.

Dil nrot:t jc rrclcn
. schriiven:

in het enkelvoud verandert v in f
. kiezen:

in het enkelvoud verandert z in s.

-laal acticf. inståpkaartcn spclling . groep 7 . O Maìhbclg 's-llcrtoucDbosch

onderwerp gl t"g.nntoordige tiid f$ verleden tiid
andcre klank

ik, ... jii) schrijf kies
schrccf kor ¡s

fij, u, hii, zii, het schrijft kiesl

wij, iullie, zij schrijven kiezen schrcven kozen

Taal actief. instapkaarten spelling. groepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 2l



spellÍng i thema 4 i les 9/l5a i categorie 20

Dit ga ie leren

Je leert hoe je woorden met
-age, -oge of -ege schrijft.

garage

horloge

Dit moet ie weten

fehoort@.
fe schrijft ge.

spelling i therna 4 i les ltÂSb i v.t. andere klank starn o¡l d of t

Dit ga jc lcrcrr

fe leert hoe je werkwoorden
in de verleden tijd schrijft.

Andere-klankwerkwoorden
als vinden en fluiten.

Dit nloet jc rvclcn

Lc t op: andere-klankwerkwoorden kriigen
in de verleden tiid nooit dt, dd oftt.
Twijfel ie tussen d en t ean het eindì
Luister dan naar de wij-vorm.

'läal acticf. instapkaartcrr spcÌling. gtocp 7 . @ Malrnbcrg s-llcrtogcnbosch 24

onderwerp qgl tegen**rdigetiid f$ verledentiid
arrdt'¡e klank

vond floot
ik, ...iii? vind fluit

iii, u, hii, zii, het vindt fluit

wii, iullie, zii vinden fluiten vonden floten

Taal actief. instapkaerten spelling. groepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 23



spelling ithema 5 i les l,/l3a I eategorie 9 atb

Dit ga je leren

fe leert hoe je rü/oorden met cht en ch
schrijft.

spelling i thema 5 i les 3/t3b i v.l. andere klank wiJz. medekllnker

Dit ga je leren

fe leert hoe je andere-

klankwerkwoorden in
de verleden tijd schrijft.

Dit rnoet je lr,eten

In de verleden tijd verandert de klank.
Behalve de klinker verandert soms ook

een medeklinker.nacht
nachtegaa I

Dit rnoet ie weten

nachtegaal

fe hoort { g, J
|e schrijft cht.

lach
goochelaar

goochelaar

fe hoort G_l
fe schrijft ch.

Er zijnmaaÍ een paar

ïì/oorden met ch.

fe leert deze woorden
uit je hooftl.

'Tåal åcticl. instapkåårtcn spclling. grocp 7 . @ Malrnbrrg's'l'tcrtogcnbosch 26

onderwerp

ik,... iij¡

qgl tegenwoordige tijd

zoek

f@verledentijd \

andcrc klank

zocht
jij, u, hii, zij, het zoekt

.wii, 
jullie, zij zoeken zochten

Taal actief. instapkaarten spelling . groep 7 . @ Malmberg 's-Hertogenbosch 25



etub

s¡relling I therna 5 | Ies 5A4a i categorie 22 allo

Dit ga je leren
. |e leert hoe je woorden schriift met tie

die klinkt als (t)sie.
. |e leert hoe je woorden schrijft met

ctie die klinkt als ksie.

spelling j therna 5 i les 1/l4b i v.t. slam o¡l d of t

Dit ga ie lcrcn

fe leert hoe je zelfde- en

andere -klankwe¡kwoorden

in de verleden tiid schrijft.

Dit moct jc r+cten

De spellinghulp Persoonsvorm helpt je

om de goede schrijfivijze te vinden.

rg l.-
pol¡tle
traditie

directie

rg .r 
-i

Dit moet je weten

traditie
|ehoort@J"fgÐ.
fe schrijft tie.

directie

Je hoort@j
fe schrijft ctie.

Tael ecticf. insbpk¿a¡lcn spclling . grocp 7 . @ Melmlrclg 's-lle¡logcnbosch

f$ verledentiid

zelfde klank

onderwerp

d t

ik, ...iii¡
vond

iii, u, hij, zi¡, het
raaddc preattc

andere klank

floot

floten.wii, iullie, zij raaddcn Preattctì vonden

Taal actief. instapkearten spelling. groepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 27



spelling I thema 5 | les 9/l5a i categorie 23 alblc

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met iaal, ieel en
ueel schrijft.

liniaal

spelllng i thêtna 5 i les llÂSb i v.t. bijkomend s¡relling¡rrobleenr

Dit ga jc lercn

fe leefi hoe je zelfde- en

andere-klankwerkwoorden
in de verleden tiid schriift.

Dit rnoct fc lvctcn

De spellinghulp Pørsoonsrorm helpt ie
om de goede schriifwijze te vinden.

6

fìnancieel
rg

Dit moet je weten

liniaa I

fehoort@_l
fe schrijft iaal.

financieel actueel

fe hoortfe hoort uweel

fe schrijft ieel. )e schrijft ueel.

Teal acticf. rnsbpl¿¿¡tcn spclling . grocp 7 . @ Malhbclg 's-l lellogcnbosch 30

verleden tiid

zelfdc klauk

onderwerp

d t

ik, ...iiir

iij, u, hii, zij, het
¡aaddc reisdc Pfaattc

.wri, iullie, zif raaddcn reisdcrr praattcn

andcrc klank

floot

floten

Taaì actief. instapkaarten spelling. groep 7 . @ Malmberg's-Hertogenbosch 29



spelling i thema 6 i les l/l3a i categorie 13 aîb

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden schrijft met c die

klinkt als s of k.

spelllng i thêma 6 i les 3Â3b i volt. dw. zelfde klank normaal

6
Dit ga je leren

fe leert hoe ie het voltooid
deelwoord van zelfde-

klankwerkwoorden schriift.

Dil mocl ic rvclt:n

Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af.

Is de laatste letter een medeklinker uit't kofschip xl
]a -) voltooid deelwoord met I

Nee -) voltooid deelwoord met d

Taal acticf. instapkaårtcn spclling. goep 7 . @ Malrnbcrg's-flcrlogcnbosch

cijfer
cement

Dit moet je weten

ce ment

fe hoort$J
fe schrijft c.

i nsect
compleet

com pleet

fe hoort{El
fe schrijft c.

32

zelfde klank

d

fietsenkleurenhele werkwoord

verleden tiid enkelvoud kleurde fietstc

voltooid deelwoord gekleurd gefietst )

Taal actief. instapkaarten spelling . groep j . @ Malmberg 's-Hertogenbosch 3l



spelling I thema 6 i les 5A4a I categorie 25

Dit ga ie leren

fe leert hoe je \Moorden

schrijft met d die klinkt als t.

hond
kameraad

Dit moet ie weten

fehoortgj
Maak de klankgroep langer:

kameraden

fe hoort {-A_J
fe schriift d.

spelling i thema 6 | Ies l/l4b i volt. dw' zelfde klank statn op d of t, of v/f-, z/s-wlsseling

Dit ga jc lcrcn

fe leert hoe je het voltooid
deelwoord van zelftle-

klankwerkwoorden schrijft.

Dil moct je rvcl.crr

Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af.

Is de laatste letter een medeklinker uit't kofschip x?

fa -) voltooid deelwoord met t

Nee -) voltooid deelwoord met d
Let op: de v verandert in fen de z in s.
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zclfde klank
d

hele werkwoord l¡randen Proeven relzen

verleden tiid enkelvoud branddc proefde reisdc

voltooid deelwoord gebrand geproefd gereisd
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spelling i thema 6 i les 9/l5a I eategorie 27 e¡ 28

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met een lange klank of
een korte klank aan het eind van een

klankgroep schrijft.

spelling i thema 6 i les ll/lSb I volt. dw zelfde klank

Dit ga ic lcrcn

fe leert hoe ie het voltooid

deelwoord van zelfde-

klankwerkwoorden schrilft.

Dit nrot:l jt'rrt'k'n

Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af.

Is de laatste letter een medeklinker uit 't kofschip x)

]a -) voltooid deelwoord met t

Nee -) voltooid deelwoord met d

Lcl op: de v verandert in fen de z in s.

Taål åcLicf . instapkaertcn spclling . glocp 7 . @ Melhbcrg 's-Flcrtogcnbosch

Jager bal<lcer

professor

Dit rnoet je weten
. Verdeel het woord in klankgroepen.
. Hoor je aan het eind van de klankgroep een

lange klank, dan schrijf je één teken: pro
. Hoor je aan het eind van de klankgroep een

korte klank, dan schrijf je daarna twee

dezelftle medeklinkers: fes s o r
. fe schrijft het hele woord: professor.

Gebruik het spellinghulpje jøger ofbøkker.

36

hele werkwoord

t

branden relzenpfoeven praten

d

zcll'tlc kl:¡nk

verleden tiid enkelvoud branddc proefdc reisrlc praattc

voltooid deelwoord gebrancl geproefd gereisd gepreal
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spelling

spelling I thema Z I les lÆ3a I categorie 33 blc

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met een apostrof
schrijft.

meervoud met's: bezitsvorm met's:

piano's

schema's

Selma's

Dit moet je weten

schema, Selma Je hoort een lange
klank aan het eind.

fe schrijft één teken.

fe schrijft één klinker
met's.

schema's, Selma's

spelllng i therna I i les 3Â3b i volt. dw. andere klank normaal

Dit ga je leren

fe leert hoe je het voltooid
deelwoord van andere-

klankwerkwoorden schrijft.

Dit n'roet je ucten
Het voltooid deelwoord van

andere -klankwerkwoorden

eindigt meestal op cn.

'Teel åcticf. lnstepk¿¿rtcn spclling. grocp 7 . @ Màlmbcrg 's-l lcrlo8cnbosch 38

andere klank

roepen
I

vinden
I

fluitenhele werkwoord

verleden tiid enkelvoud riep vond floot

voltooid deelwoord gefoepen gevonden gefloten

Taal actief. instapkaarten spelling. EroepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 3'7



spellÍng i thema ? I les 5/l4a i categorie 34 alb

Dit ga je leren

fe leert hoe je woorden met een trema schriift

meervoud: andere woorden:

spelling I therna 7 iles 7A4b i voli. dw. ande¡e klank v/f, z/s-wisseling of wijz. rnedekllnker

Dit ga ic lcren

fe leert hoe je het voltooid
deelwoord van andere-

klankwerkwoorden schrijft.

f)it moet jc rrete n

Het voltooid deelwoord van andere-

klankwerkwoorden eindigt meestal op en

Soms eindigt het op t.
knieën ru rne

Dit moet je weten

meefvoud:

fe schrijft een trema op de laatste e.

Ligt de klemtoon niet op de laatste klankgroept þlie)
Dan komt achter het enkelvoud n. (olier-r)

Ligt de klemtoon wel op de laatste klankgroepl (knie)

Dan komt achter het enkelvoud ën. (knieön)

overige woorden:
Kijk of de klinkers verkeerd gelezen kunnen \ryorden.

l^ -) Schrijf een trema op de klinker waarmee de

nieuwe klankgroep begint. (ruïne)

Taal acticf . rnstapkaartcn spclling. grocp 7. O MaLhbrÌg s-llcrlogcnbosch 4()

hele werkwoord

andere klank

schriiven 
I

kiezen zoeken

verleden tiid enkelvoud schreef koos zocht

voltooid deelwoord geschreven gekozen gezocht
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spelling

spelling i thema ? i les 9Æ5a I categorie 36

Dit ga je leren

fe leert hoe je stoffeliik biivoegliike
naam\Moorden schrij ft.

gouden

Dit moet je weten

Een stoffelijk bijvoeglijk naamwo ord zegt
waarvan een zelfstandig naamwoord is
gemaakt.
. Een gewoon bijvoeglijk naamwoord

eindigt op e.

. Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
eindigt op en.

Een mooie ring van goud is een mooie,

gouden ring.

s¡relling i thena ? i les llÂSb i volt. dw. zelfde en andere klank normaal

Dìl gr jc lcrt'n

Je leert hoe le het voltooid deelwoord van

zelfile- en ande¡e-klankwerkwoorden schrijft.

Dil nrotl ie rrt'lrl
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt

le om de iuiste schrijfwijze te vinden.

roepcn

rlep

geroepcn

zoeken

zocht

gezocht

Tåal ecticl . hsbpkrerlcn spclling. grocp 7 . O Ma'lnbcrg's-tlcrlogcnbosch 4?

hele werkwoord

verleden tiid enkelvoud

voltooid deelwoord
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spe¡Iing f thema 8 | les l/l3a I categorie l6a

Dit ga ie leren

fe leert hoe je leenwoorden

uit het Engels schrijft.

spelling i thena I i les 3/l3b i geb. wijs normaal, stam op t

Dit ge jc lcrcn

fe leert hoe je de

gebiedende wijs schrifft.

Dit mocl jc wctcn

Een zin in de gebiedende wijs
begint met een werkwoord en

heeft geen onderwerp.

Iaalacticf.rnstapkaartcnspclling.glocpT.@Mal¡nbcrg's-ltcrloBcnboscÌl

In de gebiedende wiis
is de persoonsvorm

gelijk aan de stam.

tea m

Dit moet je weten

|e schrtjft deze woorden op

de Engelse manier.

M

werkwoord d¡omen st¡ikkenkleuren

stam (ik-vorm, t.t.) ik kleur ik droom ik strik

.gebiedende wiis kleur droom strik
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spelling i thema 8 | les 5/l4a I categorie l6b

Dit ga je leren

fe leert hoe je leenwoorden

uit het Frans schrijft.

chauffeur

Dit moet ie weten

fe schrrjft deze woorden op

de Franse manier.

s¡relling i thema I i les Z/l4b i geb. wijs stam op ll, of v/1,-, z/s-wlsseling

â

Dil ga ic lclen

fe leert hoe je de

gebiedende wij s schrijft.

Dit moe t je u,etcn

In de gebiedende wijs is de

persoonsvorm gelijk aan de stam.

Bij werkwoorden met stam op d
hoor je at-j, maar ie schrijft d.

It

Iåal Âcticl. rnshpkäaÌkn spcÌling. grocp 7. @ MelmbcÌg s'l lcrtogcnbosclr 46

proevenwerkwoord raden rijden

ik proef ik rijdstam (ik-vorm, t.t.) il< raad

.gebiedende 
wiis raad proef rijd

Taaì actief. instapkaarten spelling. groepT . @ Malmberg's-Hertogenbosch 45



spe[ing I thema 8 lles 9/l5a j categorÍe l6c

Dit ga ie leren

fe leert hoe je \Moorden met x schrijft.

taxi

Dit moet je weten

Bijna alle woorden met x zijn
leenwoorden uit het Latijn.

fe hoort {Tr_J, je schriift x.

spelllng i thema 8 i les llll5b i geb. wijs ontegelmatig

Dit ga je leren

fe leert hoe je de gebiedende

wijs van onregelmatige
werkwoorden schriift.

Dit moet je weten

Bij onregelmatige werkwoorden is de stam
soms anders dan ie verwacht. Enkele

werkwoorden hebben geen gebiedende wijs.

'Iâal acticf. inståpkaartcn spclling. grocp 7 . @ Melhbc¡g s-lleilogcnbosch 48

spelling

werkwoord z\n houden kunnen

stam (ik-vorm, t.t.) ik ben ik houd ik kan

.gebiedende 
wiis ben / wees houd / hou
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