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spelling | thema 7 | les 1 | categorie 25

thema 

les 1 Eerst proberen

 � 1 begin 

 � 2 kraampje 

 � 3 stoeltje 

 � 4 wild 

 � 5 hemd 

 � 6 hoed 

 � 7 strand 

 � 8 geluk 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Let op het groene woord. 
Maak dat woord korter.
Vul het in zodat de zin klopt.

1 Kenny en Omar spelen helden. 

 Ben jij een held  ?

2 De kleden liggen in de kast. 

 Leg jij een kleed   op tafel?

3 Ze zetten hoeden op. Heb jij een hoed    ?

4 Ze vechten met hun zwaarden. Heb jij een zwaard  ?

5 Ze rennen over groene velden. Ken jij een groen veld  ?

6 Daar komen twee honden. Ben jij bang voor een hond  ?

les 2

week 1

tafel?

40

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft met d 
aan het eind die klinkt als t.

hond

Dit moet je weten

hond

Je hoort  t

Maak het woord langer:

honden

Je hoort  d
Je schrijft d.
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spelling | thema 7 | les 3 | categorie 25

thema 

Eerst proberen

 � 1 hoofd 

 � 2 filmpje 

 � 3 bewijs 

 � 4 broertje 

 � 5 wind 

 � 6 gewoon 

 � 7 glad 

 � 8 zand 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Schrijf het woord op.

twee 

winden 

gronden

kinderen 

kleden 

wonden

zaden

één

wind 

grond 

kind 

kleed 

wond 

zaad 

les 

les 

week 1

42

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden schrijft met d 
aan het eind die klinkt als t.

hond

Dit moet je weten

hond

Je hoort  t

Maak het woord langer:

honden

Je hoort  d
Je schrijft d.
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spelling | thema 7 | les 5 | categorie 26

thema 

Eerst proberen

 � 1 mond 

 � 2 rood 

 � 3 dokter 

 � 4 wond 

 � 5 onder 

 � 6 hand 

 � 7 simpel 

 � 8 minder 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Schrijf het woord op.

Kies uit:   herder      zuster      zilver      dokter      wonder      morgen  

1      Morgen   is het feest!

2      De herder  en zijn schapen.

3      Zuster   Zoë en dokter  Daan in het ziekenhuis.

4     Tessa wint zilver    .

5     Abeltje en het wonder   van Waterland.

les 

les 

week 2

44

     

3     

    

   

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met twee 
verschillende medeklinkers in het 
midden schrijft.

kasteel

Dit moet je weten
Verdeel het woord in klankgroepen:

    kas  +  teel

Je hoort een medeklinker.
Je schrijft op wat je hoort.

Nu in de bioscoop!

De eerste 
klankgroep 
eindigt op een 
medeklinker:   kas

De tweede 
klankgroep 
begint met een 
medeklinker:   teel
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spelling | thema 7 | les 7 | categorie 26

thema 

Eerst proberen

 � 1 fietsen 

 � 2 banden 

 � 3 wind 

 � 4 zand 

 � 5 hard 

 � 6 wortels 

 � 7 band 

 � 8 watjes 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Schrijf het woord op.

Kies uit:   wortels      bergen      fietsen      meesters    

      kasten       planten      nesten      mantels  

les 

les 

week 2

  

1   twee bergen 
  

2    twee fietsen 

  

3   twee kasten 

  

4   twee nesten 

  

5   twee wortels 

  

6   twee meesters 

  

7   twee planten 

  

8   twee mantels 

46

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met twee 
verschillende medeklinkers in het 
midden schrijft.

kasteel

Dit moet je weten
Verdeel het woord in klankgroepen:

    kas  +  teel

Je hoort een medeklinker.
Je schrijft op wat je hoort.

De eerste 
klankgroep 
eindigt op een 
medeklinker:   kas

De tweede 
klankgroep 
begint met een 
medeklinker:   teel
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spelling | thema 7 | les 9 | categorie 27b

thema 

Eerst proberen

 � 1 vla 

 � 2 drempel 

 � 3 kamer 

 � 4 ha 

 � 5 zorgen 

 � 6 rand 

 � 7 vlo 

 � 8 bed 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Lees het verhaal.
Vul het woord in. 

Mijn vader en ik zijn in de schouwburg geweest. 

Na   de voorstelling lopen we naar huis.

‘Vond je de dansvoorstelling mooi?’ vraagt hij. 

‘Ja   ,’ zeg ik. ‘Heel mooi.’

‘Ik denk dat ik ook op ballet ga   ,’ zegt hij dan.

Ik schiet in de lach. ‘Jij op ballet? Dat vindt ma     

vast niet goed. Bovendien, je bent te oud!’

‘Niet overdrijven! Ik ben vijfendertig. Zo     oud is dat toch niet?’ reageert hij. 

En ineens begint hij over straat te dansen. ‘Pa    !’ roep ik. ‘Niet doen! 

Je moet er nu     mee stoppen! Jij bent mijn vader! Ik sta    voor paal!’

les 1

les 

week 

Kies uit:   pa      ga      nu      na    

     sta      zo      ja      ma  

48

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een lange 
klank aan het eind van een klankgroep 
schrijft.

jager

Dit moet je weten
Verdeel het woord in klankgroepen.

Je hoort aan het eind van de eerste 
klankgroep een lange klank:     aa

Je schrijft één teken: jager
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spelling | thema 7 | les 11 | categorie 27b

thema 

les 11 Eerst proberen

 � 1 meester 

 � 2 schilders 

 � 3 jager 

 � 4 kleren 

 � 5 wapen 

 � 6 hand 

 � 7 kogels 

 � 8 hoofd 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij f
a Ik begin bij g

1 Schrijf het woord op. 

Kies uit:   zadel      beter      mager      even   

    wapen      open      toren      teken   

1 Ridder Jan staat op de toren     .

2 Zijn stok is zijn wapen  . Pauw, pauw!

3 Het paard heeft een zadel op zijn rug.

4 Het paard is niet dik. Hij is mager     !

5 Is hij ziek? Morgen is hij vast weer beter   .

6 Klop, klop. Doe eens open     .

7 Wacht even  . We zijn nog bezig!

8 Geef maar een teken  als je klaar bent.

les 12

week 

50

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een lange 
klank aan het eind van een klankgroep 
schrijft.

jager

Dit moet je weten
Verdeel het woord in klankgroepen.

Je hoort aan het eind van de eerste 
klankgroep een lange klank:     aa

Je schrijft één teken: jager
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spelling | thema 7 | les 13 | categorie 25

thema 

1 Maak enkelvoud van het groene woord. 

1 De kinderen spelen op de velden. 

 kind , 

2 Ze hebben zwaarden en schilden. 

    , 

3 Op hun handen zitten wonden. 

    , 

4 Zou het echt bloeden? 
 
     

5 Of is het rode verf? 
 
     

2 Kijk naar de tekening.
Schrijf tien woorden op met d. 

hoofd   
veld , blad  

kleed , wind  

mand , zand  

brood   

kind   

mond   

eend   

grond   

hand   

les 1

week 

52

spelling

Dit heb je geleerd
Je hebt geleerd hoe je woorden schrijft 
met d aan het eind die klinkt als t.

hond

Weet je nog?

hond

Je hoort  t

Maak het woord langer:

honden

Je hoort  d
Je schrijft d.
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spelling | thema 7 | les 14 | categorie 26

thema 

1 Schrijf het woord op.

Kies uit:   morgen      onder     helder   

   winter      bergen      fietser    

       kasteel             handen      

1 Het is zomer, 

 het is dus geen winter  .

2 In de verte zien we hoge bergen  .

3 Er staat ook een mooi kasteel   .
 Wie zou daar wonen?

4 Er komt een fietser    voorbij.

5 Hij fietst met losse handen  ! 
 Wat gevaarlijk!

6 Er zijn geen wolken, de lucht is helder    .

7 Het is avond, want de zon gaat onder    .

8 Wat voor weer zal het morgen      zijn?

2 Schrijf het woord op.

1 Een schilderij van een hoofd heet een portret  .

2 De dag vóór dinsdag heet maandag    .

3 De deuren worden geverfd door de schilder   .  

4 Kom binnen! Je bent van harte welkom    !

5 Vogels leggen hun eieren in nesten    .  

6 Na het getal vijftien komt het getal zestien   .

7 Vijftien minuten heet ook wel een kwartier   .

les 1

week 

54

spelling

Dit heb je geleerd
Je hebt geleerd hoe je woorden met 
twee verschillende medeklinkers in het 
midden schrijft.

kasteel

Weet je nog?
Verdeel het woord in klankgroepen:

    kas  +  teel

Je hoort een medeklinker.
Je schrijft op wat je hoort.

De eerste 
klankgroep 
eindigt op een 
medeklinker:   kas

De tweede 
klankgroep 
begint met een 
medeklinker:   teel
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spelling | thema 7 | les 15 | categorie 27b

thema 

1 Schrijf het woord op. 

Kies uit:   egel      stola      dame    

    lama      hamer      ezel  

       toneel            konijn      

 

2 Welke twee klankgroepen zijn samen één woord? 
Trek een lijn. 
Schrijf het woord op.
Je mag elk bord maar één keer gebruiken.

drama  
ezel, eren  

jarig, jaren  

kleren   

ober, oren, oma  

zomer   

les 1

week 

1 toneel 
2    
3    

4    
5    
6    

7    
8    

56

woord? 

zo

o

kle

ja
e

dra

ma

zel

rig

ren
ber

mer

spelling

Dit heb je geleerd
Je hebt geleerd hoe je woorden met 
een lange klank aan het eind van een 
klankgroep schrijft.

jager

Weet je nog?
Verdeel het woord in klankgroepen.

Je hoort aan het eind van de eerste 
klankgroep een lange klank:     aa

Je schrijft één teken: jager
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