inhoud I instapkaarten spelling
thema 1 les 1/13a
thema 1 les 3/13b
thema 1 les 5/74a
thema 1 les 7 / L46
thema 1 les 9/15a
thema 1 les 11115b

/"rL

r /r"¿
X",ff",t

/z-e!.

cal.73 a/b
volt dw
cat. 16 a/b
volt. dw.
cat. 16d
volt. dw

t
2

3
4

5
6

cat.37c
bgvd"
37d
bgvd
cat.37e

thema 2 les 1/13a
7
thema 2 les 3/13b
8
thema 2 les 5/t4a cat.
9
thema 2 lesT/I46
10
thema 2 les 9/15a
LL
thema 2 les 11l15b dubbelvormen 12
thema
thema
thema
thema
thema
thema

3 les
3 les

thema
thema
thema
thema
thema
thema

4 les

''

3

t/t3a

cat.

35

3/13b bgvd
lesS/t4a cat.34a/b

/!4b bgvd

3 les

7

3 les

9/15a cal.33 a/b/c

3

les 11l15b

bgvd

13
L4

15
16

L7
18

1/13a cal. 23 a/b/c L9
3/13b hele werkwoord 20
les 5/I4a cat. 32c
2L
lesT/146 tegenw dw 22
les 9/15a cat.27,28 23

4 les

4
4

4

4 les

11l15b dubbclvormen 24

36
dw
cal.27

thema 5 les 7/t3a
thema 5 les 3/13b
thema 5 les5/t+a
thema 5 les 7 /L4b
thema 5 les 9/15a
thcnra 5 les L1ll-5b

cat.
tcgenw

thema 6 les 1/13a
thema 6 les 3/13b
thema 6 les 5/I4a
thcnra 6 lesT/t+b
thema 6 les 9/15a
thema 6 les 1Ll15b

cal.9 a/b
volt dw

cat.16c

thema 7 les 1/13a cal.72
thema 7 les 3/13b volt dw.
thema 7 lesS/74a cat.78a/b
ll.ìenra 7 lesT/LAb dubbelvornlen
thema 7 les 9/15a cal. t9 a/b
thcma 7 les 11l15b dubbelvormen

37
38
39
40

thema 8 les t/13a cat. 20
thcma
lcs 3/13b dd cn tt
thema 8 lesS/!4a cal.27

43
44
45

I

thenra 8

lesT/L4b

bgvd

thema 8 les 9/15a cat.378
thema 8 les 11l15b d. t of dt?

bilvoegl¡jk gebruikt voltooid deelwoord

Taal actief. instapkaarten spelling . groep 8

31
32
33

cat. 10 a/b
sameng ww 34
cal. 77 a/b
35
dubbelvormen 36

^rrt"r*/
BERG

26

27
dubbelvormen 28
29
dubbelvornlen 3O

instapkaa rten spetting

MA

25

.

@ Malmberg 's-Hertogenbosch

4!
42

46

47
48

s¡relling I thema I i les lÆ3a I categorie 13 alb

spelling i thema I i Ies 3/l3b i voltoold deelwoord zelfde klank

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden schrijft met c die
klinkt als s of k.

6
I

i

Dit moct ic u ctcn

Kijk naar het hele werkwoord. Haal er en af.

klankwerkwoorden schriift.

]a

Is de laatste letter een medeklinket

-) voltooid deelwoord met t
Nee
-) voltooid deelwoord met d
Lel op: de v verandert in fen de z in

uit 't kofschip xl

s.

zelldc klank

cijfer
ci

Dit ga jc lcrcn
|e leert hoe ie het voltooid
deelwoord van zelfcle-

i

nder

nsect

d

CAV¡A

t

hele werkwoord

b¡anden

Proeven

fetzen

praten

verleden tiid enkelvoud

b¡andde

proefdc

reisdc

plaattc

voltooid deelwoord

gebrantl

geproefd

gereisd

Dit moet ie weten

cilinder
fe hoort

cavra
fe hoort

{_fJ

{-trJ

fe schrijft c.

|e schrijft c.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep

Taal

8.

@ Malmbetg's-Hertogenbosch

acticf. instapkaarlcD spclling. gloep

E

. @ Matmbcrg's.llcrtogcnbosch

gepraal

spellÍng f thema I f les

5Æ4a

icategorie

16

a/I

Dit ga ie leren
fe leert hoe je Engelse en Franse
leenwoorden schrijft.
â
-t

spelling i thema I i les ?/ltlb j voltooid deelwoord andete klank

/

Dit ga jc lcrcn

Dit nroct je *clen

fe leert hoe ie het voltooid deelwoord
van andere-klankwerkwoorden schrijft.

Het voltooid deelwoord van andereklankwerkwoorden eindigt meestal op
andere klank

team

chauffeu r

hele werkwoord

verleden

keeper

tijd

enkelvoud

café

voltooid deelwoord

roePen

schrijven

kiezen

houden

rleP

schreef

koos

hield

geroePen

geschrevcn

gekozcn

gehoudcn

Dit moet ie weten
Er is geen Nederlandse regel voor

'faal acticf. instapkaartcn spclling . grocp

het schrijven van deze woorden.
fe schrijft deze \Moorden op de
Engelse of Franse manier.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

J

E

. @ Malhbcrg's'llcrtogcnbosch

,

cr.r.

spelling lthema I i les

9Æ5a I

categorie l6d

spelling i thema I i les llllSb i voltooid deelwoord

Dit ga ie leren
fe leert hoe je woorden met y schrijft.
#I
lt';ô

Dil gr jc lt:rcn

Dil nrocl

)e leert hoe ie het voltooid

Het voltooid deelwoo¡d van zelfde-klankwerkwoorden
eindigt vaak op d of t. Enkele zelfde-klankwe¡kwoo¡den
hebben een voltooid deelwoold dat eindigt op cn.

dcelwoord van onregelmatigc
werkwoorden schrijft.

ba by

ic \1clcn

Het voltooid deelwoord van andere-klankwe¡kwoorden

eindigt vaak op en. Enkele andere-klankwerkwoorden
hebben een voltooid deelwoord clat eindigt op d of t.
ortrcgclmalig

Dit moet je weten
Woorden met y zljnleenwoorden uit
verschillende talen.
(sym),
fe hoort

of[=J

Cj

fe schrijft

zclfdc khnk
hele werkwoord

bakken

vragen

zoeken

verleden tijd enkelvoud

bakte

woeg

zocht

voltooid deelwoord

gevraagd

gebakkt:n

gezocht

fft_l(baby)

(yoga).

'fåâl åctic[. insbpkaartcn spclling

y.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

endcrc klank

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

5

'

grocp 8

. @ Malmbcrg's-l'lertogcnbosch

spelling I thema 2 | les l/l3a i categorie 3Zc

spelling
Dit ga je leren
fe leert hoe ie samenstellingen schrijft.
Samenstellingen van zelfstandige naamwoorden
met de tussenletters en.

spelling i therna 2 i les 3/l3b i bijvoegliik gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank

l)il nrocl ie u r:lcn
Het voltooid deelwoord eindigt op d.
Achter het bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord komt een c.

Dil ga jc lcren

woordenboek

fe leert hoe je biivoeglijke naamwoorden schrijft die
afgeleid zijn van een voltooid deelwoord.

Dit heet: een bilvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord,

Dit moet ie weten
fe schrijft de samenstelling met en:
. als de samenstelling een zelfstandig
naamwoord is
(woordenboek : zelfstandig naamwoord)
. én het eerste woord van de samenstelling een
zelfstandig naamwoord is
(woord : zelfstandig naamwoord)
. én dat eerste woord een meervoud alleen op -en
heeft
(woorden: alleen meervoud op -en)

Taal actief. inslapkaarten spelling. groep 8

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

zclf-rle

kleuren

hele werlavoord

I

branden

gekleurd

voltooid deelwoord

biivoeglijk gelnrikt

dc gckleurdc muur

kl¡nk

gebrand
de gebrandr: pinda

P¡OeVen

geproefd

hct geproeFdc ctcn

voltooid deelwoord

'Iâ¡l acti.I. hsÞpkåãrtcn spcllirg. groep

7

E

. @ Malmbcrg s-Hcttogcnbosch

-d-

spelling i thema 2 i les 5A4a I categorie 3ld

i
,

Dit ga jc lcrcn
l. leert hoe je samenstellingen met de
tussenletter t' schrijft.

A

groenteman

g

spelling i therna 2 i les 7A4b i bijvoeglijlr gebrulltt voltooid deelwoord zelfde ltlank

-t-

Dit nroet je s'etcn
fe schrijft e als:
het hele woord geen zelfstandig naamwoord
is (reuzcleuk)
het eerste woord geen zelfstandig

Dit g;r jc lcrcn

Dit nrocl jc nctcrr

fe leert hoe le het

fìetsen

biivoeglijk gebruikt

naamwoord is (rodckool)
het eerste woord geen meervoud op -en heeft

voltooid deelwoord van
zelfde-klankwerkwoorden

(aspergcsoep)

schrijft.

het eerste woord ook een meervoud op -es
heeft (groentcman)
het eerste woord geen meervoud heeft

zclldc klarrk
fietsen

hele werkwoord

(riistcpap)

voltooid deelwoord

biivoeglijk gebruikt

fe schrijft ook e als:
. het eerste woord naar iets of iemand verwijst,
waarvan er maar één is (Koninginncdag)
. een ofbeide woorden in de samenstelling
geen letterlijke betekenis hebben (apckool)

. @ Malmberg's-Her:togenbosch

gefietst
de gefietste afstand

schatten
geschat
de geschattc alstand

voltooid deelwoord

f¡¿l åcticf. instâpkå¡rtcD spclling. grocp E. @ Malmberg s't'lcrLogcnbosch

fe leert deze regel in stappen met de
spellinghulp wo ordenboek of groøntemøn.

Taal actief . instapkaarten spelling. groep 8

schatten

Het voltooid deelwoord eindigt op t.
Achter het biivoegliik gebruikt voltooid
deelwoord komt een c.
Heel soms krijg je een dubbele medeklinker.
Denk aan de regel voor bakker.

9

l0

spelling ithema 2 i les 9/l5a i categorie 3Ze

spelling i thema 2 i les llllSb j dubbelvormen: Desteed / Desteedde

Dit ga ie leren
|e leert hoe ie samenstellingen met de
tussenlettersvoor sof z schriift.

dorpsstraat

Dit ga jc lcrcn
fe leert hoe ie het biivoegliik
gebruikt voltooid deelwoord
schriift van zelfdeklankwe¡kwoorden met
voorvoegsel en stam op d of t.

illlil

Dit moet je weten
|e schrijft een tussen-s als je deze ook

zr:llrle

uitspreekt: dorp splein.
Als het tweede woord van de samenstelling
begint met s of z, schrijf je vaak een
tussen-s. Ook al hoor je die niet apart:
dorp + straat: dorpsstraat.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8 . @ Malmberg's-Hertogenbosch

DiI rnocI ic rr q¡¿¡1
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
krijgen bii het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij.
Daardoor lijkcn twcc vormcn vcel op elkaar:
. dc persoonsvorm in dc verlcden tiid enkelvoud
. het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met c
fe hoort hetzelfde, maar je schriift de woorden anders.

hele we¡kwoord

besteden

vergroten

verleden tiid enkelvoud

besteedtlt'

vergrootlc

het bestede geld

dc vergrotc loto

biivoegliik gebruikt voltooid deelwoord

'l'åel

lt

klrnk mcl voorrrregscl

åcticf. insiåpkåårtcn spclling. grocp

E

. @ Malmbcrg's'Flcrtogcnbosch

t2

spelling lthema 3 i les l/l3a I categorie

35

spelling
Dit ga je leren
fe leert hoe je samenstellingen met een
koppelteken schrijft.

spelling i therna 3 i les 3/l3b i btjvoeglijk gebrnikt voltooid deelwoord andere klank

zee-egel

Dit moet ie weten
|e gebruikt een koppelteken in een

hele werkwoord
voltooid deelwoord

biþoegliik gebruikt

geroepcrì
de geroepcn kinderen

gevonden
de gevondcn schat

geflotcn
hct geflotcn lied

voltooid deelwoord

I'ael

anders niet goed kunt lezen (zee-egel)

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

Dil rroct ic n'clcn
Het voltooid deelwoord eindigt meestal op crr.
Je schriift het biivoegliik gebruikt voltooid
deelwoord hetzelfde als het voltooid deelwoord.

werkwoorden schrijft.

samenstelling:
. in een aardrijkskundige naam
(Zuid-Holland)
. voor of achter een cijfer, losse letter of
symbool (t z-jañge, tussen-s, c-teken)
. voor of achter een afkorting
(tv-pro gramma, kleuren-tv)
. als het eerste woord iets bijzonders zegt
over het tweede woord (oud-leerling)
. olrì twee klinkers te scheiden die je

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

Dit ga jc lcrcrr
|e leert hoe je het bilvoeglijk
gebruikt voltooid deelwoo¡d
van andere-klank-

l3

¿clic[. i¡stapkâartcn spclÌìrrg . grocp 8 . O M¿lmbcrg 's-l lcrlogcnbosch

t4

spelling I thema 3 i Ies 5A4a I categorie

34 alþ

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met een trema schrijft.

meervoud:

s¡relling i therna 3 i les lÂ¿lb i btjvoegtijk gebruikt voltoold deelwoord andete ltlank

andere woorden:

Dil

Dil rrlocI jc rrclcrr

g;r jc lcrcn

fe leert hoe fe het biivoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord van andere-

knieën

De spellinghulp Voltooid deelwoord

helpt

ie om de juiste schrijfwijze te vinden.

klankwerkwoorden schriift.

ru rne

andcre kla¡rk

Dit moet je weten

hele we¡kwoord

meervoud:

voltooid deelwoord

fe schrijft een trema op de laatste e.
Ligt de klemtoon niet op de laatste klankgroepl (olie)
Dan komt achter het enkelvoud n. (olien)
Ligt de klemtoon lvel op de laatste klankgroepì (knie)
Dan komt achter het enkelvoud ën. (knieërn)

biivoegliik gebruikt

schrijven
geschreven
dc gcschrevcrr

gezocht

bricf

gevraagd
hct gcvraagdc bock

a

overige woorden:
Kijk of de klinkers verkeerd gelezen kunnen worden.
fa -à Schrijf een trema op de klinker waarmee de
nieuwe klankgroep begint. (ruïne)

actief. insfapkaarten spelling. groep 8 . @ Malmberg's-Hertogenbosch

dc gczochtr: fout

voltooid deelwoord

'Iaa) acticl . instapkaarten spclling

Taaì

vragen

zoeken

l5

. groep

E

. @ Malmbcrg's-l lcrtogcnbosch

l6

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met een
apostrof schrijft.

spelling i therna 3 i les ll,/lSb i bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

I.l-a.t-tr|
I.'JIJ
r-t

Dil ga ic lcrcn
fe ieert hoe je het bijvoeglijk

's morgens Piano's selma's
Dit moet ie weten
's morgens

Dil Inocl jr

u

rlcn

gebruikt voltooid deelwoo¡d

De spellinghulp Vol¡ooíd. d¿elwoord helpt ie om de juiste
schriifwijze te vindcn.

van zelfde- en andeteklankwerkwoorden schrijft.

I ct op: heel soms krijg ie een dubl¡ele medeklinker: geschattc.
Denk aan de regel voor bakker.

andcre kl¡nk

zelltlc klank
hele werkwoord

branden
gebrand

voltooid deelwoord

hoortg)

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

bijvoegliik gebruikt

de gebrande pinda

schatten
geschat
de geschattc alstand

fluiten
gefloten
het geflotcrì lied

voltooid deelwoord

ï.i-

r

piano's, Selma's
'I¡¡l actic[.

|e hoort een lange klank aan het eind.
fe schrijft één teken: a, e, i, o, u

(piano, Selma).
In het meervoud en als l¡ezitsvorm
schrijf je één klinker met's (piano's,
Selma's).

Taal actief. instapkaarten spelling. groep

I

. @ Malmberg's'Hertogenbosch

t7

instapkaertcn spclling . grocp

I

- @ Malmberg's-llcrtogcnbosch

t8

spelling I thema 4 | les l/l3a I categorÍe

23

alblc

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met iaal, ieel en
ueel schrijft.

lin iaa

s¡relling ¡ thetna

{

i les

3/l3b j hele werkwoord (infinittef)

I

:::
-financieel

Dit ga je lcrcn

Dit rnoct je rvctcrr

fe leert hoe ie het hele
werkwoord in een zin schrijft.
Een ander woo¡d voor het hele
werkwoord is infinitief.

Het hele werkwoord is een we¡kwoord dat niet van
vorm verandert in de zin.

. nictdoordetiid Fletkindziltelilcr¡rc'n.
.

actueel

niet door het

getal

Het kind zat te li lct trt'tr.
Het kind zit te k lcrLre r.
De kinderen zitten te l.l,'r

Ir

t rr.

Dit moet ie weten
lin iaa

I

fe hoort

Taal

|e schrijft iaal.

financieel

actueel

|ehoort@_J

fehoort@_l

|e schrijft ieel.

fe schrijft ueel.

Taal actief . inst'epkaarten spelling. groep 8 . @ Malmberg's-Hertogenbosch

l9

adicl. inståpkeårlcn spclling . gtocp 8 . @ Målmbtrg 's-l lc¡logcnbosch

20

spelling I thema 4 i les 5/l4a i categorie 32c

Dit ga je leren
fe leert hoe je meervouden van woorden met
onbeklemtoonde e of i aan het eind schrijft.

spelling j thema 4 i les 7/l4b i tegenwoordig deelwoord (zonder en rnef -e)

leeuweriken

Dìl gr jc lcrcn
fc leert hoe je het hele
werkwoord en de verleden
tijd meervoud van zelfdeklankwerkwoorden schriift.

Dit rnoet je weten
leeuwerik De laatste klankgroep rik heeft
geen klemtoon.
fe schrijft het meervoud met één
medeklinker: leeuweriken.

.verleden

liid meervoud

praten

raden

praetlcn

¡aadrlc n

'I¡âl ¿cdc[. iishpk¿årten spcllìng. grocp 8 . O Ma]mburg's-tlcrtogcnboscl)

onbeklemtoonde klankgroepen esen, eten,
iken of iten.

actief. instapkaarten spelling. groep 8 . @ Malmberg's-Hettogenbosch

r

zclfdc klrnk
hele werkwoord

Na een onbeklemtoonde e of i komt er geen
dubbele medeklinker.
Let op: deze regel geldt alleen voor de

Taaì

Dil rrrucI jc rvclcrr
Bij zelfde-klankwerkwoordcn liikcn twee vormen vecl op elkaar:
. het hele werkwoord (de kinderen zaten te p r ir l,'r)
. de verleden tijd meervoud (gisteren ¡r ;r;r t t L r de kinderen)
]e hoort hetzeìfde, maar je schriift de woorden anders.

2l

72

spelling I thema 4 | les

9Æ5a i

categorie

27,,28

Dit ga ie leren
|e leert hoe je woorden met een lange klank of
een korte klank aan het eind van een
klankgroep schrijft.

jager

spelling i thema 4 i les ll,45b i dubbelvorrnen¡ praten / ¡rraatfen

Dit ga fe leren
fe leert hoe je het
tegenwoordig deelwoord

bakker

schrijft.

lera res sen

Dit moet je weten
. Verdeel het woord in klankgroepen.
. Hoor je aan het eind van de klankgroep een
lange klank, dan schrijf ie de lange klank
met één teken: lera.
. Hoor je aan het eind van de klankgroep een
korte klank, dan schrijf je achter de korte
klank twee dezelftle medeklinkers: ressen.
. |e schrijft het hele woord: leraressen.

Taal actief. inst¿pkaarten spelling. groep 8

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

hele werkwoord

lopen

fietsen

kleuren

tegenwoordig deelwoord

lopend

fietsend

kleurend

T¿al

Gebruik de spellinghulp jøger of bøkker.

23

Dit moet ie n eterr
Het tegenwoordig deelwoord zegt hoe iets gebeurt.
fe schrijft het tegenwoordig deelwoord als het hele
werkwoord + cl. Ik ga lopend naar school.

acticf. instapkåartcn spclLng. grocp 8 . @ Malmbcrg's-ucrtogcnbosch

24

spelling ;thema 5 i les l./l3a i categorie

36

Dit ga je leren
|e leert hoe je stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden schrijft.

spelling i therna 5 i les 3/l3b I legenwoordig deelwoord (zonder en met

Dil ga ic lcrcn
fe leert hoe je zelfdeklanloverkwoorden met

gouden

een voorvoegsel schriift.

Dit moet je rveten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
zegt waarvan een zelfstandig
naamwoord is gemaakt.
Een gewoon bijvoeglijk naamwoord
eindigt op e.
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
eindigt op en.

hii benoemt

voltooid deelwoord

hilhccfi benoemrl

il¡nk

rrrcl rrxrrrocgsr'l

vertellen
hii vertelt

ontsporen

hij ontspoort

hii-vorm
hii hcclL vertelrl

'faal actic[. iÍslåpkaartcn spclling. grocp E . @ Må]mbcrg's-t'lcrLogcnbosch

ring van goud is een mooie,
gouden ring.
. @ Malmberg's-Hertogenbosch

l¡enoemen

tiid

tegenwoordþe

Een mooie

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

Dit rìrocl jc rrt:lcrr
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
krijgen bii het voltooid deelwoord geen voorvoegsel
erbii. Daardoor liiken twee vormen veel op eìkaar:
. de hij-vorm in de tegenwoordige tijd
. het voltooid deelwoord
fe hoort hetzelfde, maar ie schrijft de woorden anders
zclfilr'

werlavoord

-e)

25

hif is ontspoord

26

spelling I thema 5 i les 5A4a i categorie

2?

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 therna 5 i les lÂ4b I dubbelvotmen: benoeml / benoemd

jager

Dit rìocl ic

Dit ga jc lcrcn
fe leert hoe je zelfde-

bakker

klankwerkwoo¡den met
een voorvoegsel en stem
op d oft schriift.

leraressen

Dit nroet je weten

.
.

Verdeel het woord in klankgroepen.
Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange
klank, dan schriif je de lange klank met één teken:

.
.

lera
Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte
klank, dan schrijf je achter de korte klank twee
dezelftle medeklinkers: res sen
fe schrijft het hele woord: leraressen

verleden tiid e.v.

ik

biiv. gebruih

tlc beantwootdc bricl'

Taål

er of

Malmberg's-Hertogenbosch

de verleden tild enkelvoud
het bijvoegliik gebruikt voltooid deelwoord met c
fe hoort hetzel[de, maar je schrilft de woorden anders.

beantwoordrlc

ik

vcrgrootlo

dc vergrot('lolo

ik

ontmoetl('

dc ontmoetc r ricnd

volt. deelwoord

jøger ofbøkker.

actief. instapkaarten spelling. groep 8 ' @

.
.

werkwoo¡d

Gebruik de spellinghulp

Taaì

u r:lcn

Ifferkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
krilgcn bii het voltooid deelwoord gecn voorvocgsel crbii.
Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:

27

âcdcl. iilstâpk¿artcn spcllirrg. grocp ü . @ Målmbrrg's-llcrtogcnbosch
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spelling ithema 5 i les 9./l5a I categorie l6c

spelling i therna 5 i les llllSb i dubbelvorrnen: beantwootde / beantwoordde

Dit ga ie leren
fe leert hoe je woorden met x schriift.
Dit ga je leren
fe leert hoe je het
tegenwoordig deelwoord

taxi

Dit moct jc wctcn
fe schrijft het tegenwoordig deelwoord
als het hele werkwoord + d.

Soms komt achter het tegenwoordig
deelwoord nog een e.

schrijft.

Dit moet ie weten
Bijna alle woorden met x zijn
leenwoorden uit het Latijn.
]e hoort G=J, je schrijft x.

hele werkwoord

tegenwoordig
deelwoord

Taal

Taaì actief. instapkaarten spelling. groep 8

. @ Malmberg's-Hertogenbosch
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lopen
een lopend

fietsen

vuurtje

dc lopencle band

een fietsend

kind

dc fietsenclc vrouw

acticf. insbpkâaÌlcn spcÙ¡ng. grocp E ' @ Målmbcrg's-Heltogcnbosch

30

spell¡ng f thema 6 i les t/l3a i categorie 9 al-r-

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met cht en ch

schrijft.

spelling I therna 6 i les 3,43b j voltooid deelwoord, onreEelmatige we¡kwoorden

V
Dit

Dit moct jc rvelt'n

ga jc lcrcn

.

)e leert hoe je

nacht

samengestelde

lach

nachtegaa

I

werkwoordcn schrijft.

.

goochelaar

scheidbaar samengestelde werkwoorden
De persoonsvorm is gesplitst in twee delen. Bii het voltooid
deelwoord komt het vo<lrvoegsel tussen de twee delen (voorgcsteld).
onscheidl¡aar samençstelde we¡kwoorden
De twee delen van de persoonsvorm zitten aan elkaa¡.
Meestal heeft het voltooid deelwoord geen voorvoegsel (onderzocht)
Soms komt het voorvoegsel vooraan (gcglimlacht).

Dit moet je weten
nachtegaal
fe

hoort

GJ

|e schrijft cht.

onscheitlbaa r

scheidbaa r

goochelaar
|e

hoort

voorstellen

onderzoeken

glimlachen

pefsoonsvorrn

ik steì voor

ik onderzoek

ik glimlach

voltooid deelwoo¡d

ik hcb voorgcsteld

ik hcìr onderzocht

ik hcb gcglimlacht

GJ

fe schrijft ch.
Er zijn maar een paar
woorden met ch.
Je leert deze woorden
uit je hooftl.

Taal actief . insÞpkaarten spelling. groep 8 . @

werkwoord

Malmberg's-Hertogenbosch 3l

Taaì

acticf. instapkaartcn spclÌirrg. groep E ' @ Melmbcrg's-Hc¡togcnbosch
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spelling i thema 6 | les 5/l4a I categorie l0 a/b

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met ei en ii schrijft

s¡lelling i thema 6 i les 1/l4b i samengestelde werkwoorden' (on)scheidbaar

û
tD

trern

Dil ga ic lcrcn

U

fe leert hoc je het

voltooid deelwoord
van onregelmatige
werkwoorden

iJs

schrijft.

scheidsrechter medicijn

Dil moct ic rvclcn
zelfde-klankwerkwoo¡den
Het voltooid deelwoord eindigt
vaak op d of t.
Enkele zclfde-klankwcrkwoorden
hebben een voltooid dcelwoord

andere.klan kwe¡kwoo¡den

Het voltooid deelwoord eindigt
vaak op cn.
Enkele ande¡e-klankwerkwoorden
hel¡ben een voltooid deeiwoord
dat cindigt op rl of t.

dat eindigt op cn.

onrcgelmatig

Dit moet je weten
Woorden met ei enii zljnweetwoorden
fe leert deze woorden uit je hooftl.
Het ei-web kan je daarbij helpen.

zelfde klank
wassen

bakken

wagen

ztl

verleden tiid enkelvoud

waste

bakte

vroeg

was

voltooid deelwoord

gewåsscn

gebakkcn

'faaì acticf. instapkaartcl spclling

el .{eþ
woorden

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

I

seìnen

oP -el
leïden

. @ Malmberg's-Hertogenbosch
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andere klank

werkwoord

' g!o(p

gewaagd

8

geweesl

. @ Malmbc¡g's-Llcrtogcnbosch
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spelling lthema 6 | Ies 9/l5a I categorie

ll

a/b

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met au en ou schrijft.

s¡relllng I therna 6 i les llÂSb i dubbelvorrnen: leiden/lÍjden

schrijft die op elkaar lijken,
maar een andere betekenis

uw

Pol¡t¡eauto

hout

hebben.

.

ouderwets

maar met ande¡e werkwoordsvormen
werkwoorden mct een ande¡e klemtoon
en andere werkwoordsvormen

klinkcn hetzclldc

Dit moet ie weten
'Woorden met au en ou zijn weetwoorden.
fe leert deze woorden uit je hooftl.
Het au-web kan je daarbij helpen.

blauw

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

. @ Malmberg's-Hertogenbosch
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andere klcmloon

werkwoord

1cìden

liiden

overdrijven

over

verleden tiid enkelvoud

leidde

leed

dreef over

overd¡eef

voltooid deelwoord

geleid

geleden

overgedreven

ove¡drevcn

betekenis

sturen

pijn

voorbijtrekken

groter voorstellen

hebben

'Iåal acticf. inshÞkåertcn spclling . grocp 8

ü-weþ

overdriJven/overdrijven

Dit moct je u ctcn
Dit ziin werkwo<¡rden die op elkaar lifken,
maar die ie anders schrijft:
. werkwoorden die hetzelfde klinken,

Dil ga ie lcrcn
)e leert hoe je werkwoorden

Pa

i

. @ Melmbcrg's-llcrtogcnbosclr

en

,

36

spell¡ng f thema ? | les l/l3a i categorie

12

Dit ga je leren
|e leert hoe je woorden met i die klinkt als ie
schrijft.

spelling i therna

liter

Dit ga fc lcrcn

Dit nroct jc rvctr:rr
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
kriigen bii het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij.
Daardoor liiken twee vormen veel op elkaar:
. dc vcrleden tijd enkclvoud
. het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met e
Je hoort hetzelfde, maar je schriift de woo¡den anders.

schrijft.

Dit moet je weten
'Woorden met i die klinkt als

.

SJ

zijn

zclli{c klank (zu'ak) nrct voorvocgscl
werkwoord

leenwoorden.
in een gesloten klankgroepl
Hoor i.
Dan schrijf je bijna altiid ie: rivier

verleden tiid enkelvoud

@

.

Hoor i. {-Ð in een open klankgroepl
Dan schrijf je i: rivier, dirigent

.

Hoor j. {EJ aan het eind van een woordì
Dan schrijf je ie: familie of i: ski

Taal actief. instàpkaarten spelling. groep 8

3/l3b i voltooid deelwoo¡d o¡r d of t

fe leert hoe je zelfde-

klankwerkwoorden met een
voorvoegsel en stam op d oft

irigent

d

Z i les

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

.biiv. gebruikt volt. dw

besteden

hcrlcidcn

ik besteedde

ik herleiddc

'få¿Ì acticl'. insbpkåarLcn spclbilg. grocp

37

hct herleidc gctal

hct bestedc bcdrag

E

verwachten

ik verwachttc
hct vcrwachtc br:zock

. O Malmbcrg s'ticrtogcnbosch
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spelling i thema ? i les

5Æ4a i categorie

l8 a/b

spelling
spelling i thema 7 i les 7/l4b i dubbelvormêr: vêrtyaGhtte / verwachte

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met ig en liik schrijft
Dil ga lr lcrcn
fe leert hoe je zelfde-

klankwerkwoorden met

Fa¡ñqü
jarig
aa

ndacht¡g

een voorvoegsel schriifi.

vrolijk
sch

Dil r¡rr¡cl jc u clclr
Iüerkwoorden die beginnen met een voorvoegsel,
kriigen bi'i het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij.
Daardoor liiken twee werkwoordsvormen veel op elkaar:
. de hii-vorm in de tegenwoordige tifd

.

het voltooid deelwoord

Je

hoort hetzelfde, maar je schriift de woorden anders.

riftelijk

zt'llik: kl:r¡lk (zuuk) rrrcl v,rorvocgsrl

..t ""."

werkwoo¡d

tegenwoordiç tiid hii-vorm

Dit moet ie weten
sch

Soms weet je niet

)e

zeker of je

Je schrijft liik.

of

@
€hoort.

voltooid deelwoord

riftelijk

aandachtig

hoort@l

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8 . @ Malmberg's-HeÈogenbosch

39

beantwoorden

T

g"u"u'"t'

erkent

u beantwoordl

hcl gebeurt

jii hcbt erkend

u hcbt beantwoord

hct is gebeurd

iij

'faal acdc[. irrstapkaartcn spcllirrg . grocp

fe schrijft ig.

1

E

. @ Melmbcrg 's.l lcrtogcnbosch
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spelling ithema

? | Ies 9/l5a I categorie 19 a/b

spelling j therna ? i les ll/lSb i dlbbelvorrnen: erkenl / e¡kend

Dit ga ie leren
fe leert hoe je woorden schrijft met
heid en teit.

Dit ga jc lcrcrr
fe leert hoe je het voltooid
deelwoord op d oft van
zelftIe- en anderc-

D¡t moct jc rlclcn
Schriif ic dc verlcden tiid met rk:(n)l
Dan schriif ic het voltooid deelwoord met d.

.
.

Schriif ie de verleden tiid met tc(n)?
Dan schrijf ie het voltooid deelwoord met t.
Twijfel ie over d of t! Denk aan't kofschip x.

klankwerkwoorden schri jft.

(

zell-dc

m ajesteit

snelheid
gezelligh

e

id

elektriciteit

fehoort@J
|e schrijft heid.

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

elektriciteit
fe hoort@J
fe schrijft teit.

. @ Malmberg's-Hertogenbosch 4l

anderc klank (slerk)

d

werkwoord

proeven

fìetscn

zoeken

verleden tiid meewoud

proeftlcn

fietstcn

zochtcn

voltooid deelwoord

Dit moet je weten
gezelligheid

klank (zwak)

Tåal

geproef<l

gefietst

gezocht

¡ctic[. instâpkåartch spclling. gloep I . @ Malmbcrg's-Hcrtogcnbosch

speiling ithema

I

i les l,â3a i categorie 20

spelling i thema 8 i les 3ll3b j de verleden tijd: dd en tt

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met
age,oge en ege schrijft.

Dit ga je leren
fe leert hoe je andereklankwerkwoorden
met stam op d schrijft.

garage

werk\Moord

handbagage

tegenwoordþe tiid, ik-vorm

ik vind

ik bied

tegenwoordþe tiid, hii-vorm

hii vindt

hif biedt

.verleden

Dit moet je weten
|e hoort zlu
fe schrijft ge.

Taal actief . insÞpkaarten spelling. groep 8

Dil nrocl ie wclen
In de tegenwoordige tijd en de verleden tijd
enkelvoud lijken de uitgangen op elkaar.
fe moet goed opletten in welke tijd de zin staat.

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

tiid enkelvoud

Tâal acdcf . instâpk¿artcn

43

ik / hiivond

ik / hilbood

spclling. grocp E ' @ Melmbcrg's-HcrtogcnbosclÌ

,
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speiling I thema

I

i les 5/l4a I categorie 2l

s¡relling i thema I i les ?/l4b i bijvoegliJk geDruikt voltoold deelwoord met -e of -en

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met isch(e) schrijft.
Dil gr

jr: lcren

fe leert hoe je biivoegliik gebruikte
voltooide deelwoorden met e ofen schriift.

elektrisch

Dil nro(:t ic r(:t('n
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt
je om de juiste schriifwiize te vinden.

zelldr: klank (zu'ak)

chemisch

werkwoord
voltooid deelwoo¡d

Dit moet je weten

biivoegliik gebruikt
voltooid deelwoord

|e hoort{æ_;
fe schrijft isch.

fietsen

kleuren
ik hcbgckleurd
dc gekleurdc pcn

ik hch gcfietst

tlc gefìetste routc

roepen
il< hcb geroepen

hcl geroepcn kincl

f

'faal acticf. insbDkaartcn spclling. grocp

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

andcrc klank (sterk)

. @ Malmberg's-Hertogenbosch
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E. @ Malmìrcrg's-llcrtogcnbosch
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spellÍng I thema 8 i les 9/l5a I categorie

3Z

Dit ga je leren
fe leert welke woorden je met een
hooftlletter schrijft.

s¡relling i thema

I

I

les

llllsb

j de ¡rersoonsvorfirr d,, t

of dt?

Nederland
Dil ga jc ìcrcrr
|e leert hoe je zelfdeklankwerkwoorden met
stam op d oft in de

Dit moet je rveten
Eigennamen en namen van mensen, dieren
en dingen schrijf je met een hooftlletter.
Dingen zijn:
. aardrijkskundige namen en afleidingen
N ederland, Nederlands, Nederlander,

.
.
.

verleden

praten

raden

werkwoord

I

stâm

namên van bedrijven en organisaties
basisschool De gwlizer
nârn€n van feestdagen en historische
gebeurtenissen
Nieuwiaar, Bevriidingsdag
titels van boeken en films
het boek Met jehoofdbovenwøter

tiid meervoud

raad+clc=

raaddc

raad + dcn :raadclcn

'f¿eÌ actic[. instapkåertcn spclling. grocp

47

preet

raad

verleden tiid enkelvoud

,verleden

. @ Malmberg's-Hertogenbosch

De eerste d oft is van de stam van het werkwoord,
de tweede d of t is van de uitgang in de verleden tijd.
zcll-dc kla rrk (zr.r,ak)

Nederlandse

Taal actief. instapkaarten spelling. groep 8

tijd schriift.

l)il nloct jc wclcn
Persoonsvormen van zelfde-klankwerkwoorden met
stam op d oft krijgen in de verleden tijd dd oftt.

E

praat +

tc:

praattc

praat+lcn:praattL'n

. @ Melmberg

s-l lcrtogcnbosch
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