
T3 Rem 10: woorden uit het dictee

woorden met een afwijkende woorden met é, ee of er
uitspraak van 
ch  j comité
chef journalist aardappelpuree
chocolade jeepsafari tournee
chirurg  diner
China

woorden met x
extreem
saxofonist
Luxemburg

De chef tovert met woorden

■ Vul in de zinnen de ontbrekende woorden in.
■ Kies woorden uit het onthoudkader.

De zanger ging op  naar Amerika.

Op vakantie deden wij een fijne .

Peking is de hoofdstad van .

De burgemeester nodigde de directeur uit voor een heerlijk .

Ik eet heel erg graag balletjes in tomatensaus met .

Te veel  eten is ongezond voor je lever.

De  maakte een reportage over de overleden auteur.

 is nog kleiner dan België.

De  speelde een solo van wel vijf minuten.

In het ziekenhuis werkt een zeer bekende .

Mijn mama is voorzitster van het .

Foto’s van de journalist

■ Schrijf bij elke afbeelding het goede woord.

1

tournee

jeepsafari

China

diner

aardappelpuree

chocolade

journalist

Luxemburg

saxofonist

chirurg

comité

2

chocolade aardappelpuree saxofonist
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Niet extreem moeilijk

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

1 Tocht met een jeep waarbij je naar wilde dieren gaat kijken
2 Het kleinste buurland van België
3 Persoon die voortdurend op zoek gaat naar nieuws
4 Ander woord voor een baas
5 Frans woord voor avondeten
6 Arts die operaties uitvoert 
7 Rondreis waarbij een zanger of een groep in het buitenland gaat optreden

7 5

T D

1 O I 2

3 J O U R N A L I S T

E R E U

E N R X
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I

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

3
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T3 Rem 11: meervouden op s of ’s

Meervouden op ’s of -s

meervoud op ’s  meervoud op -s
woorden die eindigen op a, i, o, u of y woorden die eindigen op een medeklinker
  woorden die eindigen op e of é
  woorden die eindigen op eau
een lama drie lama’s
een ski twee ski’s een fietser veel fietsers
een auto veel auto’s een bureau mooie bureaus
een paraplu mooie paraplu’s een kanarie fluitende kanaries
een baby schattige baby’s een garage veel garages

Moeders kopen soms lolly’s

■■ Schrijf de woorden in het meervoud.
■■ Sorteer ze in het goede vak.

cadeau – chauffeur – radio – piano – individu – mysterie – operatie – hyena – camera –  
ski – café – paraplu – diner – horloge 

meervoud op ’s meervoud op -s

1

radio’s

piano’s

individu’s

hyena’s

camera’s

ski’s

paraplu’s

cadeaus

chauffeurs

mysteries

operaties

cafés

diners

horloges
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Mooie foto’s

■ Benoem de foto.
■ Schrijf bij elke foto het juiste meervoud.

Radio’s met mooie liedjes

■ Schrijf de zinnen over.
■ Schrijf de vetgedrukte woorden in het meervoud.
■ Pas indien nodig ook de persoonsvorm en het lidwoord aan.

De abonnee mocht plaatsnemen op de zittribune.

De dame wandelt met een mooie paraplu door de regen.

De jongen bestelt een cola en een limonade.

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

2

kabouters pralines mango’s

kano’s kiwi’s vrachtauto’s/vrachtwagens

3

De abonnees mochten plaatsnemen op de zittribunes.

De dames wandelen met mooie paraplu’s door de regen.

De jongens bestellen cola’s en limonades.
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T3 Rem 12: woorden met een afwijkende 
uitspraak van ch, j en g

Woorden met een afwijkende uitspraak van ch, j en g

ch  j g
champagne choco jeans bagage
chauffeur chocolade jongleren garage
chef douche journaal giraf
China ketchup journalist horloge
Chinees lunch jury logeren
chips match  manege

Gekke klanken

■ Kleur in elk woord de letter met een afwijkende uitspraak.
■ Sorteer de woorden in het goede vak.

douche – jurylid – garagepoort – jeugdjournaal – ketchup – jongleren – manege – China – logé

woorden met ch woorden met j woorden met g

Fotoreportage

■ Schrijf bij elke foto het goede woord.
■ De woorden uit het onthoudkader kunnen helpen.

1

douche

ketchup

China

jurylid

jeugdjournaal

jongleren

garagepoort

manege

logé

2

horloge chips giraf
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Jongleren met woorden

■ Zoek bij elke omschrijving het passende woord.
■ Kies woorden uit het onthoudkader.

Bestuurder van een voertuig 

Snoepgoed gemaakt van cacao 

Dit neem je mee op vakantie 

Dier met een heel lange nek 

Plaats waar je auto’s in kunt parkeren 

Hier kun je na het sporten onder staan om je te wassen 

Ander woord voor een baas 

Als je bij iemand anders gaat slapen, dan ga je 

Ander woord voor een wedstrijd 

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

champagne ketchup jeans

3

chauffeur

chocolade

bagage

giraf

garage

douche

chef

logeren

match
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T3 Rem 13: woorden met ks geschreven 
als x

Woorden met x om te onthouden

examen excuses exemplaar expeditie experiment
expert explosie extra luxe Luxemburg
maximum Mexico mixer taxi textiel

Laat je niet foppen

■■ Schrijf de woorden over in het goede vak.

bliksem – expert – explosie – ekster – bokser – Pinksteren – maximum – Mexico –  
teksten – stikstof – luxueus – examen 

Ik hoor ks.

Ik schrijf ks.

Ik hoor ks.

Ik schrijf x.

Expert in zinnen schrijven

■■ Gebruik elk woord in een goede zin.

excuses  

  

taxi  

  

mixer  

  

Luxemburg  

  

1

bliksem

ekster

bokser

Pinksteren

teksten

stikstof

expert

explosie

maximum

Mexico

luxueus

examen

2

eigen antwoord
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Klaar voor een experiment

■ In het rooster zitten woorden verstopt. 
■ Elk woord begint met een vetgedrukte letter.
■ Schrijf de woorden op.

J E E X E M P L A A R B E N

T A X I X E X P L O S I E E

E T C E P X E E X T R A X X

X L U X E I N R E X P E A P

T R S T R C I P N W O O M O

I R E D T O E L N M E T E R

E D S E E X P E R I M E N T

L U X U E U S X X S F I N X

■ Kleur de overgebleven letters en zet ze achter elkaar.
■ Lees wat er staat.

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

3

exemplaar taxi explosie

luxe luxueus textiel

excuses expert Mexico

experiment export perplex

examen extra sfinx

Je bent een expert in woorden met de x.
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T3 Rem 14: woorden met ee, ai, é of er

Onthoudwoorden met ai, é of er

woorden met ai woorden met é woorden met er
cocktail café diner
container canapé souper
mailen comité
rail defilé
trainen logé
trainer paté
training

Ik hoor overal ee

■■ Schrijf de woorden in het goede vak.

diner – coupé – abonnee – training – mailen – melkvee – souper – logé –  
container – tweeling – canapé

Ik hoor ee.

Ik schrijf ee.

Ik hoor ee.

Ik schrijf ai.

Ik hoor ee.

Ik schrijf é.

Ik hoor ee.

Ik schrijf er.

1

abonnee

melkvee

tweeling

training

mailen

container

coupé

logé

canapé

diner

souper
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Welke ee speelt mee?

■ Vul op de plaats van het vraagteken ee, ai, é of er in.
■ Schrijf de woorden op.

cockt?l  id?

tr?ner  pat?

din?  soup?

comit?  z?m?rmin 

m?gaan  defil?

Jou schrijf ik bij twee

■ Zoek bij elke omschrijving het passende woord.
■ Vul de woorden in het kruiswoordraadsel in.

1  Optocht tijdens de nationale 
feestdag

2 Ander woord voor avondmaal
3  Iemand die bij jou te gast is 

en blijft overnachten
4  Drankje dat samengesteld 

wordt uit een aantal drankjes
5  Grote, metalen opbergruimte 

om via schepen iets te vervoeren
6  Plaats waar je naartoe kunt 

gaan om iets te gaan drinken
7  Een soort brief versturen via 

je computer
8  Ander woord voor een 

zitbank
9 Treinspoor

7

4 m

8 c a n a p é 9 r a i l

o 2 i

c 1 d e f i l é

k 6 i e

t 5 c o n t a i n e r

a a e

i f r

3 l o g é

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

2

cocktail idee

trainer paté

diner souper

comité zeemeermin

meegaan defilé

3
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T3 Rem 15: werkwoorden in de verleden 
tijd schrijven

Het schrijven van persoonsvormen in de verleden tijd

 Verandert het werkwoord van klank?

 JA  NEE

Gebruik de gekende spellingregels:  Duid in de infinitief de medeklinker voor -en aan.
– verlengingsregel
– verdubbelen en verenkelen  Staat de medeklinker in ’t ex-kofschip?
– ch of g
  JA NEE

  Schrijf de stam + te (enk.). Schrijf de stam + de (enk.).
  Schrijf de stam + ten (mv.). Schrijf de stam + den (mv.).

Hoor ik jou veranderen?

■■ Kleur de werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen.

Kijk eens hoe sterk ik ben

■■ Vul de tabel aan.
■■ Het zijn allemaal werkwoorden die van klank veranderen.

infinitief v.t. enkelvoud v.t. meervoud

verbieden

lopen

vinden

beschrijven

verlaten

rijden

verkiezen

NEE

NEEJA

JA

1

schrijven

verdienen

slapen

vertellen

werken

geloven

ontmoeten

verkopen

bezoeken

zwemmen

2

verbood verboden

liep liepen

vond vonden

beschreef beschreven

verliet verlieten

reed reden

verkoos verkozen
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Zo was het vroeger

■ Noteer de stam van de werkwoorden.
■ Vul de verleden tijd van de werkwoorden in de zin in.

infinitief stam

ontmoeten  Joachim  zijn favoriete zanger.

bestellen   Ik  een overheerlijke 

chocolademelk.

antwoorden Mama  niet op mijn vraag.

rusten   De kleuter  uit na een 

vermoeiende dag.

fietsen  De renner  vlot de berg op.

bereiden  De chef  een heerlijk dessert.

vertellen  Fatou  mij een geheim.

vertrouwen  Ik  die vreemde man niet. 

verhoren  De agent  het slachtoffer.

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

3

ontmoet ontmoette

bestel bestelde

antwoord antwoordde

rust rustte

fiets fietste

bereid bereidde

vertel vertelde

vertrouw vertrouwde

verhoor verhoorde
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T4 Rem 16: woorden uit het dictee

s geschreven als t s geschreven als c z geschreven als s
politieagent provincies fantasie
portie financiële explosie
station
internationale  z blijft z
illustratie  spinazie
informatie

Geen illustraties maar woorden

■■ Vul in elke zin een woord uit het onthoudkader in.

In dat boek stond een heel mooie .

Wie gaf jou die foutieve ?

In mijn  beleefde ik spannende avonturen.

 is een bladgroente.

Een bank noemt men een  instelling.

De scouts hebben om de vier jaar een  bijeenkomst.

In het  van Antwerpen-Centraal is het vaak zoeken naar het juiste perron.

Wil jij ook graag een  frieten?

Aan onze schoolpoort regelt een  het verkeer.

Ons land telt tien .

Een zin is een combinatie van woorden

■■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

spinazie  

  

station  

  

explosie  

  

illustratie  

  

1

illustratie

informatie

fantasie

Spinazie

financiële

internationale

station

portie

politieagent

provincies

2

eigen antwoord
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Niet fantaseren

■ Zoek bij elke omschrijving het passende woord.
■ Vul de woorden op de juiste plaats in het kruiswoordraadsel in.

1 Groene bladgroente
2 Ander woord voor ontploffing
3 Hoeveelheid eten op je bord
4 Plaats waar treinen vertrekken en toekomen
5 Wat niet echt is
6 West-Vlaanderen en Limburg zijn twee Belgische …

3 1

6 P R O V I N C I E S

O P

R I

4 S T A T I O N N

I A

2 E X P L O S I E Z

I

5 F A N T A S I E

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

3

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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T4 Rem 17: woorden op -ueel, -ieel, -eaal 
en -iaal 

woorden op -ueel woorden op -eaal
virtueel ideaal
individueel
eventueel
actueel
manueel

woorden op -ieel woorden op -iaal
principieel geniaal
financieel speciaal
commercieel sociaal
officieel materiaal
 provinciaal

Cijfers worden letters

■ De letters zijn vervangen door hun plaats in het alfabet.
■ Vervang elk getal door de bijbehorende letter.
■ Schrijf de woorden op.

1

666 999 141414 111 141414 333 999 555 555 121212

financieel

111 333 202020 212121 555 555 121212

actueel

999 444 555 111 111 121212

ideaal

151515 666 666 999 333 999 555 555 121212

officieel

161616 181818 151515 222222 999 141414 333 999 111 111 121212

provinciaal

777 555 141414 999 111 111 121212

geniaal
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Afgeleid

■ Maak afgeleide woorden.
■ Kijk naar het voorbeeld.

voorbeeld:
provinciaal provinciale

manueel  geniaal 

speciaal  individueel 

virtueel  actueel 

eventueel  ideaal 

Ideale combinatie

■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

materiaal

ideaal

actueel

individueel

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

2

manuele geniale

speciale individuele

virtuele actuele

eventuele ideale

3

eigen antwoord

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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T4 Rem 18: woorden waarbij s geschreven 
wordt als t of c

Woorden om te onthouden

s als t  s als c 
station actie cent provincie citroen
politie operatie cel centrum cijfer
vakantie advertentie december oceaan centraal
directie informatie proces proficiat centimeter
illustratie combinatie speciaal medicijn precies
prestatie emotie cirkel cinema officier

Ik hoor altijd s

■■ Schrijf de woorden in het goede vak.

spaarcenten – democratie – actie – kerstvakantie – provincie – proficiat – oceaan –  
portie – emotie – cirkel – cinema – illustratie 

Ik hoor s.

Ik schrijf t.

Ik hoor s.

Ik schrijf c.

1

democratie

actie

kerstvakantie

portie

emotie

illustratie

spaarcenten

provincie

proficiat

oceaan

cirkel

cinema
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Lettercombinatie

■ De letters staan door elkaar.
■ Schrijf de woorden goed op.
■ Begin met de vetgedrukte letter.

           t
a

p
s

t

 r 
e

ie            
b

e
e

 e 
r 

m
d c

             m t 

r
e

  c

u
n

                
t  t

i
 a o

n
s

                  
ie

o

a
r

  t  e

p

                 i 
e

ie
t

d
c

r

Genoeg informatie?

■ Schrijf bij elke omschrijving het goede woord.
■ De woorden uit het onthoudkader kunnen helpen.

1 Langere periode waarin je niet naar school hoeft 

2 Je kunt er naartoe om een film te gaan kijken 

3 Ronde vorm 

4 Reclame die je kunt lezen in een krant of tijdschrift 

5 Heel grote zee 

6 Dit zeg je wanneer iemand jarig is 

7 Ander woord voor een afbeelding 

8 Zure, gele vrucht 

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

2

prestatie december centrum

station operatie directie

3

vakantie

cinema

cirkel

advertentie

oceaan

proficiat/gefeliciteerd

illustratie

citroen

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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T4 Rem 19: werkwoorden die  
van tijd veranderen

Tegenwoordige tijd en verleden tijd

t.t. = tegenwoordige tijd = NU v.t. = verleden tijd = VROEGER

• meestal geen tijdsaanduiding • soms een tijdsaanduiding die aantoont
   dat het voorbij is: gisteren, vorige week, 
   daarnet ...
 
• je kunt er ‘nu’ bij denken • werkwoorden met klankverandering:
 Ik zit (nu) in de klas.  Ik zat (gisteren) in de klas.

  • werkwoorden zonder klankverandering:
 De jongen tekent (nu) een huis.  De jongen tekende (vorige les) een huis.

Hoe was het gisteren?

■■ Schrijf de zinnen in de verleden tijd.

1 We vertrekken op vakantie naar Luxemburg.

  

  

2 Ik neem heel veel bagage mee.

  

  

3 De chauffeur brengt ons veilig naar de bestemming.

  

  

Vandaag is het zo

■■ Schrijf de zinnen in de tegenwoordige tijd.

1 De man reed via de provincies Limburg en Luik.

  

  

2 We brachten een bezoek aan het centrum.

  

  

1

We vertrokken op vakantie naar Luxemburg.

Ik nam heel veel bagage mee.

De chauffeur bracht ons veilig naar de bestemming.

2

De man rijdt via de provincies Limburg en Luik.

We brengen een bezoek aan het centrum.
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3 Na drie dagen vakantie kwamen we terug naar huis.

Gisteren en vandaag

■ Schrijf de zinnen in de andere tijd.
■ Tegenwoordige tijd wordt verleden tijd.
■ Verleden tijd wordt tegenwoordige tijd.

1 De officier vertelde een spannend verhaal.

2 De directeur ontmoet de politieagent aan de schoolpoort.

3 Jonas behaalt mooie cijfers op zijn examens.

4 De operatie vond plaats op 5 december.

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

Na drie dagen vakantie komen we terug naar huis.

3

De officier vertelt een spannend verhaal.

De directeur ontmoette de politieagent aan de schoolpoort.

Jonas behaalde mooie cijfers op zijn examens.

De operatie vindt plaats op 5 december.

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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T4 Rem 20: schrijven van werkwoorden 
die geen persoonsvormen zijn

Het voltooid deelwoord

• is een werkwoord in de zin dat geen persoonsvorm is;
• komt meestal samen met het werkwoord hebben of zijn voor;
• begint vaak met ver-, be- of ge-;
• schrijf je volgens de gebruikelijke spellingregels.

Het is gebeurd!

■■ Omkring de persoonsvorm.
■■ Markeer het werkwoord dat geen persoonsvorm is.
■■ Kleur de strategie die je gebruikt om die werkwoordsvorm juist te kunnen schrijven.

Wij hebben een heel leuk spel gespeeld.

verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

Wij zijn op vakantie vertrokken.

verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

De atleet heeft een goede tijd gelopen.

verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

De directeur heeft mijn ouders een mail gestuurd.

verlengingsregel – verdubbelen – verenkelen – hoorwoord – weetwoord 

Kort en krachtig

■■ Schrijf bij elke infinitief het bijbehorende voltooid deelwoord.

lopen  werken 

vertellen  bezoeken 

vertrekken  verkiezen 

antwoorden  schrijven 

verkopen  vertalen 

1

2

gelopen gewerkt

verteld bezocht

vertrokken verkozen

geantwoord geschreven

verkocht vertaald
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Dit lukt nu ook wel

■ Vul de werkwoorden in de juiste vorm in de zin in.
■ Het zijn geen persoonsvormen.

gebeuren Er is iets raars .

fietsen Ik ben gisteren naar school .

sturen Heb jij mij een bericht ?

rijden Mijn opa is verkeerd .

schrijven Mijn vriendin heeft me een mooie kaart .

drinken Mama heeft een kopje koffie .

smeren Ik heb mijn boterhammen zelf .

zoeken Heb je wel goed ?

vinden Gelukkig heb ik mijn zwembroek net op tijd .

ontmoeten Vorige week heb ik mijn favoriete voetballer .

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

3

gebeurd

gefietst

gestuurd

gereden

geschreven

gedronken

gesmeerd

gezocht

gevonden

ontmoet

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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