
T1 Rem 1: woorden met k geschreven als c

c klinkt als k

voor een klinker uit auto als je na een klinker ‘kt’ hoort
cupcake score product contract
barbecue computer acteur detective
contract bioscoop directeur contact
advocaat informatica productie
document contact
cola clown

Dit is geen contract

■ Vul in elke zin het juiste woord in.
■ Kies een woord uit het kader.

cola – clown – directeur – detective – contract – cupcake – score – advocaat – bioscoop – contact 

Mijn vader zal telefonisch  met je opnemen.

Weet jij wat de  van die wedstrijd is?

Volgende week spelen ze een leuke film in de .

In het circus werkt een heel grappige .

Te veel  drinken is niet zo gezond.

Een  is een overeenkomst tussen mensen.

De  heeft de dader van die overval gevonden.

Onze  trakteert elke leerling op een lekker ijsje.

In een rechtbank kun je een  aan het werk zien.

Ik vind het fijn om een mooie  te maken.

In de picture

■ Schrijf bij elke prent het goede woord.

1

contact

score

bioscoop

clown

cola

contract

detective

directeur

advocaat

cupcake

2

cola detective cupcake
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C of k?

■ Schrijf de woorden goed op.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je c of k in.

do?ter produ?t 

a?teur  va?antie 

ra?et  do?ument 

?alender ?onta?t 

a?tie ?ro?odil 

Zinnenproductie

■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

cola 

  

acteur

  

computer

  

detective

  

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

clown camera barbecue

3

dokter product

acteur vakantie

raket document

kalender contact

actie krokodil

4

eigen antwoord

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met s geschreven als c of t

c klinkt als s   t klinkt als s
voor e of i klinkt c meestal als s bij ‘sie’ aan het eind van een woord
race elektriciteit informatie illustratie
produceren procent politie vakantie
precies citroen operatie
lucifer cirkel

Om te onthouden!
station

De juiste categorie

■ Schrijf elk woord in het goede vak.

politie – december – sinaasappel – speeltijd – september – citroen – operatie – 
vakantie – informatie – procent – snoepen – elektriciteit

woorden met s woorden met s als c woorden met s als t

Mooie illustraties

■ Schrijf bij elke prent het goede woord.

1

sinaasappel

speeltijd

september

snoepen

december

citroen

procent

elektriciteit

politie

operatie

vakantie

informatie

2

citroen operatie boekentas

T1 Rem 2: woorden met s geschreven als 
c of t
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Op vakantie speuren naar citroenen

■ Schrijf de woorden op.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je s, c of t in.

vakan?ie re?ept 

pre?ta?ie  pre?ie?

por?ie  re?ep?ie 

o?eaan ?pe?iaal 

na?ionaal  produ?eren 

Zinnen produceren

■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

december

  

citroen 

  

politie 

  

operatie

  

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

lucifer station cirkel

3

vakantie recept

prestatie precies

portie receptie

oceaan speciaal

nationaal produceren

4

eigen antwoord

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met ie geschreven als i

maanden personen voertuigen natuur andere woorden
januari piloot helikopter olifant kilo televisie
februari dirigent benzine sinaasappel uniform pagina
juni kapitein sirene rivier prima gitaar
juli familie   kliniek diploma
 president   limonade domino
 zigeuner   figuur diamant
 fabrikant

Kies je limonade?

■ Schrijf elk woord in het goede vak.

fabriek – fabrikant – muziek – muzikant – dialoog – dirigent – schieten – 
dierentuin – minuut – juni – zieke – rietsuiker 

woorden met ie woorden met ie als i

Het juiste kiezen

■ Bij elke prent staan twee woorden.
■ Markeer het juiste woord.
■ Schrijf het woord op.

vlinder abrikoos giter
vliender abriekoos gieter

1

fabriek

muziek

schieten

dierentuin

zieke

rietsuiker

fabrikant

muzikant

dialoog

dirigent

minuut

juni

2

vlinder abrikoos gieter

T1 Rem 3: woorden met ie geschreven als i
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kilogram olifant virkant
kielogram oliefant vierkant

Een minuutje werk 

■ Schrijf de woorden goed op.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je i of ie in.

m?nuut verdr?t 

verd?nen  vr?nden 

l?monade  benz?ne 

v?ool  d?per 

telev?s?  r?ool 

Quiz je mee?

■ Zoek bij elke omschrijving het passende woord met ie of i.

Een voorwerp waar je water in doet om aan de planten te geven 

De eerste maand van het jaar 

Dit krijg je als je met succes een opleiding volgde 

Een ander woord voor orkestleider 

60 seconden is evenveel als één 

Je kunt niet altijd winnen, soms zul je ook 

Een waterloop zoals de Schelde en de IJzer 

Een toestel dat bestuurd wordt door een piloot 

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

kilogram olifant vierkant

3

minuut verdriet

verdienen vrienden

limonade benzine

viool dieper

televisie riool

4

gieter

januari

diploma

dirigent

minuut

verliezen

rivier

vliegtuig

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige tijd

Een sterke stam

■■ Noteer van elk werkwoord de stam.

downloaden ik  antwoorden ik 

chatten ik  rijden ik 

surfen ik  bezitten ik 

verliezen ik  vertellen ik 

verkopen ik  raden ik 

Even opwarmen

■■ Vul de tabel aan.

stam stam + t infinitief

download

vinden

chat

brand

Noteer de stam (ik-vorm).

Onderstreep het onderwerp
(wie of wat het doet).

Is het onderwerp enkelvoud?

nee ja

Schrijf de 
infinitief.

Is het onderwerp ‘ik’?

ja nee

Schrijf de stam.
Is het onderwerp 

‘je/jij’?

ja nee

Staat ‘je/jij’  
achter de pv?

Schrijf stam + t.

ja nee

Schrijf de stam. Schrijf stam + t.

1

download antwoord

chat rijd

surf bezit

verlies vertel

verkoop raad

2

downloadt downloaden

vind vindt

chat chatten

brandt branden

T1 Rem 4: persoonsvormen schrijven in de 
tegenwoordige tijd
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stam stam + t infinitief

schrikken

verbaas

bloedt

Nu voor echt!

■ Noteer van elk werkwoord de stam.
■ Onderstreep in de zinnen het onderwerp met groen.
■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

infinitief

antwoorden

interviewen

mailen

crashen

printen

mislukken

verhuren

bevrijden

branden

stam

Waarom jij niet op die 

vraag?

De reporter  de voetballer.

De directeur  naar mijn 

ouders.

Het vliegtuig  boven de 

oceaan.

De printers  niet meer.

Hopelijk mijn plan niet.

Wij  onze woning.

Ik  mijn kip uit het 

kippenhok.

In de winter onze haard

elke dag.

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

schrik schrikt

verbaast verbazen

bloed bloeden

3

antwoord

interview

mail

crash

print

misluk

verhuur

bevrijd

brand

antwoord

interviewt

mailt

crasht

printen

mislukt

verhuren

bevrijd

brandt

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met y

uitgesproken als i
mensen natuur school andere woorden
jury hyena gymnastiek lolly hobby sorry
baby lynx fysica Egypte pyjama dynamo
sympathiek pony symbool penalty type symfonie
 puppy

uitgesproken als j
yoga yoghurt mayonaise

Gym je mee?

■ Schrijf de woorden in het goede vak.

piraat – Egypte – fabrikant – muzikant – radio – labyrint – mayonaise – 
pony – pyjama – sorry – minuut – sinaasappel 

woorden met i woorden met y

Een lekkere lolly

■ Schrijf bij elke prent het goede woord.

1

piraat

fabrikant

muzikant

radio

minuut

sinaasappel

Egypte

labyrint

mayonaise

pony

pyjama

sorry

2

viool baby yoghurt

T2 Rem 5: woorden met y uitgesproken 
als j of i
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Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt

Tony de gekke pony

■ Vul in elke zin het goede woord in.
■ Kies een woord uit het kader.

pyjama – jury – symbool – hobby – systeem – type – sorry – yoga – synoniem

Ken jij een  voor dat woord?

De  was streng en gaf maar weinig punten.

Die jongen heeft het moeilijk om  te zeggen.

Oma gaat elke week naar de .

Welk  van smartphone heb jij?

Sander mag van zijn ouders maar één  uitoefenen.

In de winter slaap ik in een lekker warme .

Ken jij het  voor de vrede?

Welk  gebruik jij voor het studeren van Franse woorden?

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

helikopter puppy lolly

3

synoniem

jury

sorry

yoga

type

hobby

pyjama

symbool

systeem
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Woorden met c uitgesproken als s of k

c klinkt als s   c klinkt als k
voor e of i klinkt c meestal als s voor een klinker uit auto als je na de klinker ‘kt’ hoort
race elektriciteit cupcake score product contract
produceren procent barbecue computer acteur detective
precies citroen contract bioscoop directeur contact
lucifer cirkel advocaat informatica productie
  document contact

Om te onthouden!
station

Wat hoor jij?

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

cola – proces – product – precies – clown – cirkel – acteur – macaroni – 
recept – principe – Canada – procent

c klinkt als s c klinkt als k

Reken je mee?

■ Bij elke afbeelding past een begrip uit de wiskunde.
■ Schrijf het juiste begrip op.

1

proces

precies

cirkel

recept

principe

procent

cola

product

clown

acteur

macaroni

Canada

2

procent cirkel product

T2 Rem 6: woorden met c uitgesproken 
als s of k
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Een echte detective

■ In elke rij staat een woord.
■ Streep het woord door.
■ Schrijf het woord op.

s d e t e c t i v e

m e d i c i j n p l

c k s a c t e u r m

s c i r k e l p t o

k s o c o l a m s d

p c e n t e n r e n

p d c o c e a a n n

p c o n c e r t s v

Lange woorden

■ Voeg de woorden samen.
■ Schrijf het lange woord op.

cirkel  blikje 

citroen  tent 

cola  zaag 

circus  fiets 

race  sap 

eind  score 

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

3

detective

medicijn

acteur

cirkel

cola

centen

oceaan

concert

4

colablikje

circustent

cirkelzaag

racefiets

citroensap

eindscore

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met k geschreven als cc of qu

k als cc  k als qu
broccoli accordeonist quiz aquarium
accu accuraat quotiënt quiche
accordeon  quasi squash

Kakelende kippen

■■ Schrijf elk woord in het goede vak.

quiz – accu – accuraat – quiche – aquarium – accordeon – broccoli –  
quotiënt – quasi – accordeonist  

k als cc k als qu

Wat ben jij?

■■ Verbind de woorden die samen horen.

broccoli   batterij

aquarium   deling

accu   groente

quotiënt   groentetaart

squash   sport

quiche   visbokaal

1

accu

accuraat

accordeon

broccoli

accordeonist

quiz

quiche

aquarium

quotiënt

quasi

2

T2 Rem 7: woorden met k geschreven
als cc of qu
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De juiste keuze

■ Vul in elke zin het goede woord in.
■ Kies een woord uit het kader.

quiz – quotiënt – broccoli – accordeon – quiche – accu – aquarium 

 is een groente die veel vitamine C bevat.

Een ander woord voor een soort groentetaart is .

In de wiskunde noemt men het resultaat van een deling het .

Een  is een soort batterij.

Een  is een muziekinstrument.

Onze vissen zwemmen rustig heen en weer in hun nieuwe .

Onze school organiseert jaarlijks een leuke  .

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

3

Broccoli

quiche

quotiënt

accu

accordeon

aquarium

quiz

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Woorden met oo geschreven als au of eau

woorden met au woorden met eau
restaurant mauve bureau niveau
auteur Australië plateau cadeau
chauffeur

Deze woorden zijn leenwoorden. Ze zijn afkomstig van een andere taal.

Oo, au, eau

■■ Kleur in elk woord de oo-klank.
■■ Schrijf de woorden over in het goede vak.

bureau – school – chauffeur – goochelaar – niveau – mauve – koordje – cadeau –  
plateau – auteur – woordenboek – restaurant 

oo au eau

O, zit dat zo

■■ Volg de lijnen.
■■ Voeg de woorden samen.
■■ Schrijf het nieuwe woord op.

bus   verschil 

kerst   restaurant 

plateau   stoel 

bureau   chauffeur 

niveau   cadeau 

weg   schoenen 

1

school

goochelaar

koordje

woordenboek

chauffeur

mauve

auteur

restaurant

bureau

niveau

cadeau

plateau

2

niveauverschil

wegrestaurant

bureaustoel

buschauffeur

kerstcadeau

plateauschoenen

T2 Rem 8: woorden met oo geschreven 
als au of eau
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Geen cadeau

■ Schrijf de woorden op.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je oo, au of eau in.

politiebur? n?rden

ch?ffeur niv?

k?rddanser rest?rant

tekstniv? v?rstel

Dat zeg ik zo

■ Zoek voor elke omschrijving een passend woord met au of eau.

paarsachtige kleur 

eetgelegenheid 

bestuurder 

schrijver 

meubel waar je aan zit om te werken 

moeilijkheidsgraad 

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

3

politiebureau noorden

chauffeur niveau

koorddanser restaurant

tekstniveau voorstel

4

mauve

restaurant

chauffeur

auteur

bureau

niveau

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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Meervouden met apostrof en trema

• Meervouden op ’s
  Bij woorden die eindigen op a, i, o, u of y vorm je het meervoud 

door ’s toe te voegen.

Voorbeelden: 
 mama’s  ski’s  auto’s  paraplu’s  baby’s

• Meervouden op -ën of -¨en 

Sprookjes over pony’s en feeën

■ Noteer van elk woord het meervoud.

knie meisje 

zee  pyjama 

fee  radio 

bacterie  coupé 

Veel te zien

■ Noteer het meervoud onder elke foto.

euro’s paraplu’spralines

Woorden die eindigen op -ee Woorden die eindigen op -ie

klemtoon op -ie klemtoon niet op -ie

fee + en = feeën
zee + en = zeeën
idee + en = ideeën

knie + en = knieën
melodie + en = melodieën

kolonie + n = koloniën
olie + n = oliën

1

knieën meisjes

zeeën pyjama’s

feeën radio’s

bacteriën coupés

2

T2 Rem 9: meervouden met apostrof 
en trema

19© De Taalkanjers Spelling 6, Plantyn Remediëring toetsen



drieën

horloges

cirkels

operaties

2
tweeën

reeën

Graag veel

■ Schrijf de zin opnieuw.
■ Zet de vetgedrukte woorden in het meervoud.
■ Pas de persoonsvorm aan het onderwerp aan.
■ Vergeet ook niet de lidwoorden aan te passen als dat nodig is.

De flamingo en de ekster zijn vogels.

Ik ben gevallen en nu doet mijn knie pijn.

Elke winter is er sprake van een epidemie.

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

3

De flamingo’s en de eksters zijn vogels.

Ik ben gevallen en nu doen mijn knieën pijn.

Elke winter is er sprake van epidemieën.

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt
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