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spelling | thema 1 | les 1/13a | categorie 10 a/b

thema 1 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met ei en ij 
schrijft.

trein ijs

inleiding aanwijzing

Dit moet je weten
Woorden met ei en ij zijn weetwoorden.
Je leert deze woorden uit je hoofd.
Het ei-web kan je daarbij helpen.

Spellinghulpjes
Spellinghulpjes
tent of hond?

jager of bakker?
Ik schrijf t.

tent

hond

Ik schrijf d.

Ik hoor

Ik hoor

Ik maak 
het woord langer.

tenten

honden
Welke klank hoor  je aan het einde  van de klankgroep?

Ik schrijf één teken.a , e , o , u.
Verdeel hetwoord in 

klankgroepen.

aa, ee, oo, uuDit is een  lange klank. 

a, e, i, o, u
Dit is een  korte klank. 

jager

Ik schrijf hiernatwee dezelfdemedeklinkers.

bakker

t

d

pauw

trein

rauwkost
kabeljauw
wenkbrauwdauw

lauw
miauw

applaus
astronaut
auteur
restaurant

kei 
keihard peil  

waterpeil
geheim
geheimzinnig

feit  
feitelijk

meisje  
buurmeisje

arbeid  
arbeider

scheiden  scheidsrechter
pleiten  
pleidooi

werkwoorden

weigeren
eindigen
bereiken
voorbereiden

dreigen
peinzen
dweilen
scheiden

seinen
neigen
breien
pleiten

eisen
leiden
zeilen
reizen

woorden op -ein
refrein
terrein
fontein
Romein

eind
eindeloos eindelijk 

overeind
Eindhoven oneindig

leiding
begeleiding aanleiding

inleiding
opleiding
Leiden

eigen
eigenschap eigenaar 

eigendom eigenlijk 
eigenwijs

reis 
reizen
reisgids
treinreis

woorden op -ei
gewei karweiaardbei allebeiallerlei lakeipastei sprei

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus
tomatensausnauw

nauwkeurignauwelijksbenauwd
vernauwingonnauwkeurigbenauwdheid

flauw
flauwekul flauwerik

auto
automaat
automobilistziekenauto

blauw
donkerblauw  lichtblauw

kauw
kauwen
kauwgom
kauwgombalherkauwer

ei-web

au-web

Aan het eindvan het woordhoor ik t

79

7878

ein

eigen
genschap

meisje  
buurmei

scheiden
scheidsrechter

les 1 Eerst proberen

 n 1 geheimzinnig 
 l 2 verhouding 
 n 3 aanwijzingen 
 l 4 restaurant 
 l 5 betrouwbaar 
 l 6 nauwelijks 
 n 7 waarschijnlijk 
 n 8 weiger 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   begrijpen    cijferslot    Frankrijk    reiziger   

 inleiding    eiland    magazijn    omleiding  

1 Iemand die op reis is, noem je een r7. reiziger 
2  Een slot dat je kunt openmaken met een cijfercode, 
 noem je een c&. cijferslot 
3  Als je een verhaal vertelt, begin je met de i7. inleiding 
4  Als je via een andere weg moet rijden, noem je dat 
 een o¶. omleiding 
5  Een ander woord voor iets doorhebben, is iets b&. begrijpen 
6  De ruimte waar de voorraad wordt bewaard, is 
 het m7. magazijn 
7  Land met aan alle kanten water, noem je een 5d. eiland 
8  Parijs is de hoofdstad van F¶. Frankrijk 

les 2

week 1
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spelling | thema 1 | les 3/13b | t.t. normaal/stam op t

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam kleur fluit

jij, u, hij, zij, het stam +t kleurt f luit

wij, jullie, zij hele werkwoord kleuren fluiten

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd schrijft.

Werkwoorden als kleuren en fluiten.

Dit moet je weten
• kleuren 
  De stam is kleur. In de hij-vorm 

komt achter de stam een t.
• fluiten
  De stam eindigt op t: f luit. In de 

hij-vorm komt er geen extra t bij.

Eerst proberen

 l 1 fiets 
 n 2 heet 
 l 3 roep 
 l 4 hoort 

 n 5 haast 
 n 6 fluit 
 n 7 groet 
 l 8 zwaait 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 sluipen springen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

sluip 
sluipt 
sluipen 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

spring 
springt 
springen 

 groeten heten

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

groet 
groet 
groeten 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

heet 
heet 
heten 

les 4

les 3
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spelling | thema 1 | les 5/14a | categorie 33 a/b

thema 1 spelling

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

’s morgens piano’s

’s middags schema’s

Dit moet je weten
’s middags

Je hoort       s    .
Je schrijft ’s.
Let op: na de ’s komt een spatie.

schema’s
In het enkelvoud hoor je een lange klank aan het 
eind. Je schrijft één teken: a, e, i, o, u (schema).
In het meervoud schrijf je dan één klinker met ’s 
(schema’s).

Eerst proberen

 l 1 koninkje 
 n 2 ’s zaterdags 
 n 3 menu’s 
 l 4 palinkje 
 l 5 harinkje 
 n 6 ’s zomers 
 n 7 extra’s 
 l 8 puddinkje 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Hoe kun je het ook zeggen?
Kies uit:   ’s Nachts    euro’s    ’s Maandags    jojo’s   

 ’s Morgens    menu’s    ’s Winters    zebra’s 

1  Op maandag tellen we elke euro die we hebben.

 ’s Maandags  tellen we al onze euro’s   .

2 In de morgen speelt elk kind met een jojo.

 ’s Morgens   spelen alle kinderen met jojo’s   .

3 In de nacht komt er een zebra of tien naar de drinkplaats.

  ’s Nachts   komen er een stuk of tien zebra’s   naar de 
drinkplaats.

4 In de winter maakt iedereen een menu voor de kerstmaaltijd.

 ’s Winters   maken we menu’s   voor de kerstmaaltijd.

les 6

les 5

week 2
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spelling | thema 1 | les 7/14b | t.t. v/f-, z/s-wisseling

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam schrijf reis

jij, u, hij, zij, het stam +t schrijft reist

wij, jullie, zij hele werkwoord schrijven reizen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd schrijft.

Werkwoorden als schrijven en reizen.

Dit moet je weten
• schrijven
  De stam eindigt op f: schrijf
• reizen
  De stam eindigt op s: reis

Eerst proberen

 l 1 praat 
 n 2 reist 
 n 3 beleeft 
 l 4 luister 

 n 5 verblijft 
 n 6 kiest 
 l 7 bewonder 
 l 8 hoop 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 proeven drijven

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

proef 
proeft 
proeven 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

drijf 
drijft 
drijven 

 bonzen wijzen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

bons 
bonst 
bonzen 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wijs 
wijst 
wijzen 

les 8

les 7
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spelling | thema 1 | les 9/15a | categorie 12

thema 1 spelling

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

liter

kandidaat

Dit moet je weten
Woorden met i die klinkt als       ie    
zijn leenwoorden.
•  Hoor je      ie    in een gesloten 

klankgroep? Dan schrijf je bijna 
altijd ie: rivier

•  Hoor je      ie    in een open 
klankgroep? Dan schrijf je i: 
rivier

•  Hoor je      ie    aan het eind van 
een woord? Dan schrijf je ie: 
familie of i: ski

Eerst proberen

 l 1 uitzonderlijk 
 l 2 aanwezig 
 l 3 gezellig 
 l 4 gemakkelijk 
 n 5 dirigent 
 n 6 kandidaat 
 n 7 positief 
 n 8 podium 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 

a Ik begin bij 

1 Welk woord past erbij?
Kies uit:   horizon    podium    gitarist    Amerika   

 spinazie    olifant    limonade    lucifer 

1  Wat speelt hij goed! gitarist 

2  Dit is de vlag van 7. Amerika 

3  Wil je een glaasje? limonade 

4  Wat een groot beest! olifant 

5  Durf jij daar op te staan? podium 

6  Verder kun je niet kijken. horizon 

7  Heb je een vuurtje? lucifer 

8  Ze zeggen dat je hier sterk van wordt. spinazie 

les 10

les 9

week 3
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spelling | thema 1 | les 11/15b | t.t. stam op d

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd

ik, … jij? stam vind

jij, u, hij, zij, het stam +t vindt

wij, jullie, zij hele werkwoord vinden

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd schrijft.
Werkwoorden als vinden.

Dit moet je weten
De stam eindigt op d: vind.
In de ik-vorm hoor je      t     , maar je schrijft d.
In de hij-vorm hoor je      t     , maar je schrijft dt.

Eerst proberen

 n 1 kleed 
 l 2 verf 
 l 3 glanst 
 l 4 vreest 

 n 5 geldt 
 l 6 durft 
 n 7 schelden 
 n 8 schudt 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 snijden landen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

snÿ d 
snijdt 
snijden 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

land 
landt 
landen 

 worden wedden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

word 
wordt 
worden 

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

wed 
wedt 
wedden 

les 12

les 11

16
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