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spelling | thema 2 | les 1/13a | categorie 11 a/b 

spelling

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

pauw hout

automaten eenvoudig

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

les 1 Eerst proberen

 n 1 betrouwbaar 
 n 2 regenwoud 
 l 3 miereneter 
 l 4 libelle 
 n 5 pauwenveren 
 n 6 Australië 
 l 7 olifant 
 l 8 liever 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 

Zet de letters in de paarse vakjes achter elkaar. Welk woord lees je? houtvlot 

2 Au of ou? Schrijf het woord op.

Ik frons mijn 1 wenkbr3wen als ik zie wat mensen doen 
om een kick te krijgen. Mijn oom ging laatst naar 2 3stralië. 
Daar springen ze aan een elastiek van 3 geb3wen. Ze krijgen 
er nog 4 appl3s voor ook. Maar wat nu als ze het elastiek 
5 onn3wkeurig vastmaken? Dan hebben ze morgen 6 ber3w.

1 wenkbrauwen 
2 Australië 
3 gebouwen 
4 applaus 
5 onnauwkeurig 
6 berouw 

les 2

24

thema 2 week 1

Jager of bakker?

pauw

rauwkost
kabeljauw
wenkbrauw

applaus
astronaut
auteur
restaurant

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus

nauw
nauwkeurignauwelijksbenauwd

vernauwing

flauw
flauwekul
flauwerik

auto
automaat
automobilistziekenauto

blauw
donkerblauw  lichtblauw

kauw
kauwen
kauwgom
kauwgombal

au-web

79

Welke klank hoor je aan het eind van de eersteklankgroep?

Ik schrijf één teken a , e , o , u.

Ik schrijf daarnatwee dezelfdemedeklinkers.

Verdeel hetwoord in 
klankgroepen.

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

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

jager

bakker

rauwkost
kabelj

saus
sauskom
sauslepel
slasaus
frietsaus
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spelling | thema 2 | les 3/13b | v.t. zelfde klank normaal

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

d t

ik, … jij? kleur fiets
kleurde fietste

jij, u, hij, zij, het kleurt fietst

wij, jullie, zij kleuren fietsen kleurden fietsten

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

Zelfde-klankwerkwoorden 
als kleuren en fietsen.

Dit moet je weten
Haal van het hele werkwoord -en af.
Kijk naar de laatste letter. 
Zit deze letter in ’t kofschip x?
Ja  verleden tijd met t
Nee  verleden tijd met d

Eerst proberen

 n 1 gaapt 
 l 2 vertellen 
 l 3 droomde 
 n 4 deelde 

 l 5 snoepte 
 n 6 dansten 
 n 7 lacht 
 l 8 fluistert 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 ruilen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

ruil 
ruilt 
ruilen 

verleden tijd

ruilde 
ruilde 
ruilden 

 zorgen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

zorg 
zorgt 
zorgen 

verleden tijd

zorgde 
zorgde 
zorgden 

les 4

les 3

26
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spelling | thema 2 | les 5/14a | categorie 21

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met isch schrijft.

elektrisch

Dit moet je weten
Je hoort     ies    .
Je schrijft isch.

Eerst proberen

 n 1 historisch 
 l 2 pony’s 
 l 3 ’s nachts 
 l 4 zebra’s 
 n 5 theoretisch 
 l 6 ’s middags 
 n 7 logisch 
 n 8 fantastische 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Welk woord past bij het plaatje?
Kies uit:   medisch    praktisch    technisch    tragisch    tropisch    kritisch  

1 kr3 kritisch  

2 te3 technisch  

3 tr3 tragisch  

4 tr3 tropisch  

5 pr3 praktisch  

6 me3 medisch  

les 6

les 5

28

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

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd         verleden tijd

d

ik, … jij? proef reis
proefde reisde

jij, u, hij, zij, het proeft reist

wij, jullie, zij proeven reizen proefden reisden

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

Zelfde-klankwerkwoorden 
als proeven en reizen.

Dit moet je weten
proeven  reizen 
Deze letter zit niet in ’t kofschip x.
De verleden tijd krijgt een d.
Let op: v wordt f: proefde(n)
 z wordt s: reisde(n)

Eerst proberen

 n 1 durfden 
 n 2 vreesde 
 l 3 fietsten 
 l 4 botsten 

 n 5 raasden 
 l 6 blufte 
 n 7 beefde 
 l 8 plofte 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 verven

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

verf 
verft 
verven 

verleden tijd

verfde 
verfde 
verfden 

 peinzen

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

peins 
peinst 
peinzen 

verleden tijd

peinsde 
peinsde 
peinsden 

les 8

les 7

30

514140_T2_V5.indd   30 28-03-13   12:13



Taal actief • instapkaarten spelling • groep 7 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 11

spelling | thema 2 | les 9/15a | categorie 13 a/b

spelling

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

cijfer insect

cement compleet

Dit moet je weten
cement compleet

Je hoort      s     . Je hoort      k     .
Je schrijft c. Je schrijft c.

Eerst proberen

 l 1 interessant 
 n 2 recept 
 n 3 controle 
 n 4 camera 
 l 5 sandalen 
 l 6 kanalen 
 l 7 ingewikkeld 
 n 8 perfect 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   centrum    cijfer    lucifer    procent    acteur    correct    cursus    perfect  

1 Tim wil a5 worden. acteur 
2 In de vakantie zit hij op een c∞. cursus 
3 De acteerschool is in het c6 van de stad. centrum 
4 Eerst moet hij een aantal vragen c^ beantwoorden. correct 
5 Hij heeft 90 p§ van de vragen goed! procent 
6 Daarna moet hij een l6 nadoen. lucifer 
7 Volgens Tim gaat het p^. perfect 
8 En ja hoor: hij krijgt een prachtig c5. cijfer 

les 10

les 9

32

thema 2 week 3
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spelling | thema 2 | les 11/15b | v.t. zelfde klank stam op d

werkwoordspelling

onderwerp         tegenwoordige tijd (t.t.)         verleden tijd (v.t.)

d

ik, … jij? raad
raadde

jij, u, hij, zij, het raadt

wij, jullie, zij raden raadden

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

Zelfde-klankwerkwoorden als raden.

Dit moet je weten
De stam eindigt op d: raad.
In de verleden tijd komt hier 
de of den achter. Zo krijg je dd.

Eerst proberen

 l 1 woonde 
 n 2 broedde 
 n 3 meldden 
 l 4 leverde 

 n 5 voedden 
 l 6 groeiden 
 l 7 leerden 
 n 8 landden 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

 bloeden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

bloed 
bloedt 
bloeden 

verleden tijd

bloedde 
bloedde 
bloedden 

 melden

onderwerp

ik

hij

wij

tegenwoordige tijd

meld 
meldt 
melden 

verleden tijd

meldde 
meldde 
meldden 

les 12

les 11

34
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