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spelling | thema 6 | les 1/13a | categorie 13 a/b

thema 6

les 1 Eerst proberen

n 1 perfect 
l 2 absoluut 
n 3 sinds 
l 4 eb 
l 5 step 
n 6 saucijs 
l 7 trap 
n 8 accent 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:    speciaal      camera      docent      principe      cactus    

 medicijnen    provincie    succes    correcte    perfect 

1  Ik slik uit p7 geen m& tegen hoofdpijn.

principe  medicijnen 
2  Onze d5 Duits vindt een co6 uitspraak heel belangrijk.

docent  correcte 
3  Ik wens jullie veel s∞ met de verhuizing naar de andere p¶.

succes  provincie 
4  Met die dure ca3a maak je een p§ plaatje.

camera  perfect 
5  Die zeldzame ca£s is s& uit Chili geïmporteerd.

cactus  speciaal 

les 2

week 1

22

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.
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spelling | thema 6 | les 3/13b | volt. dw. zelfde klank normaal

les 3

Eerst proberen

l 1 dansen 
n 2 ingevuld 
l 3 belde 
l 4 vertelde 

n 5 geoefend 
n 6 geprobeerd 
n 7 gebotst 
l 8 missen 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. 
Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

bellen

belde 
belden 
gebeld 

botsen

botste 
botsten 
gebotst 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

kussen

kuste 
kusten 
gekust 

vieren

vierde 
vierden 
gevierd 

les 4

24

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord van zelfde-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af. 
Is de laatste letter een medeklinker uit ’t kofschip x?
Ja  voltooid deelwoord met t
Nee  voltooid deelwoord met d

zelfde klank

d t

hele werkwoord  kleuren  fietsen

verleden tijd enkelvoud  kleurde  fietste

voltooid deelwoord gekleurd gefietst
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spelling | thema 6 | les 5/14a | categorie 25 

thema 6

Eerst proberen

n 1 zandkasteel 
l 2 kathedraal 
n 3 wereldoorlog 
l 4 bibliotheek 
n 5 tegenstand 
l 6 meteoriet 
l 7 temperatuur 
n 8 Zwitserland 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   verbaasd    advies    uitstekend    benauwd   

 vervelend    daarginds    uitgebreid    beschaafd 

les 6

les 5

week 2

26

spelling

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

hond
kameraad

Dit moet je weten
Je hoort      t     .

Maak de klankgroep langer:

kameraden

Je hoort      d    .
Je schrijft d.
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spelling | thema 6 | les 7/14b | volt. dw. zelfde klank stam op d of t, of v/f-, z/s-wisseling

les 7

Eerst proberen

n 1 gereisd 
l 2 landden 
l 3 leidde 
l 4 raadt 

n 5 beroofd 
n 6 gered 
n 7 gedurfd 
l 8 vrees 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

landen

landde 
landden 
geland 

verven

verfde 
verfden 
geverfd 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

bonzen

bonsde 
bonsden 
gebonsd 

schudden

schudde 
schudden 
geschud 

les 8

28

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord van zelfde-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af. 
Is de laatste letter een medeklinker uit ’t kofschip x?
Ja  voltooid deelwoord met t
Nee  voltooid deelwoord met d
Let op: de v verandert in f en de z in s.

zelfde klank 
d

hele werkwoord  branden  proeven  reizen

verleden tijd enkelvoud  brandde  proefde  reisde

voltooid deelwoord gebrand geproefd gereisd
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spelling | thema 6 | les 9/15a | categorie 27 en 28

thema 6

Eerst proberen

n 1 wasserette 
l 2 minister 
n 3 allerminst 
l 4 iedereen 
l 5 limonade 
n 6 eveneens 
n 7 resultaat 
l 8 viezerik 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   klassiek    missie    pakket    vonnis   

 basis    drama    profeet    rubriek 

1 We gaan terug naar de b4. basis 
2 Ik houd van k7, maar ook van modern. klassiek 
3 Maak er niet zo’n d$ van! drama 
4 Die vrouw heeft een duidelijke m5. missie 
5 Zij schrijft een r^ over koken. rubriek 
6 De p§ waarschuwt voor wat komen gaat. profeet 
7 Onbewogen hoorde de verdachte het v5 aan. vonnis 
8 De postbode bezorgt een groot p%. pakket 

les 10

les 9

week 3

30

spelling

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

jager bakker
 professor

Dit moet je weten
• Verdeel het woord in klankgroepen.
•  Hoor je aan het eind van de klankgroep een 

lange klank, dan schrijf je één teken: pro
•  Hoor je aan het eind van de klankgroep een 

korte klank, dan schrijf je daarna twee 
dezelfde medeklinkers: fessor

•  Je schrijft het hele woord: professor. 
Gebruik het spellinghulpje jager of bakker.

514145_T6.indd   30 28-03-13   12:29



Taal actief • instapkaarten spelling • groep 7 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 36

spelling | thema 6 | les 11/15b | volt. dw. zelfde klank 

Eerst proberen

n 1 gebloosd 
l 2 beloof 
l 3 kuste 
l 4 bonsde 

n 5 gedanst 
n 6 gekleed 
n 7 geknipt 
l 8 zweef 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Haal van het hele werkwoord -en af. Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

mopperen

mopperde 
mopperden 
gemopperd 

peinzen

peinsde 
peinsden 
gepeinsd 

hele werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooid deelwoord

rusten

rustte 
rustten 
gerust 

waaien

waaide 
waaiden 
gewaaid 

les 12

les 11

32

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het voltooid 
deelwoord van zelfde-
klankwerkwoorden schrijft.

Dit moet je weten
Kijk naar het hele werkwoord. Haal er -en af. 
Is de laatste letter een medeklinker uit ’t kofschip x?
Ja  voltooid deelwoord met t
Nee  voltooid deelwoord met d
Let op: de v verandert in f en de z in s.

zelfde klank

d t

hele werkwoord  branden  proeven  reizen  praten

verleden tijd enkelvoud  brandde  proefde  reisde  praatte

voltooid deelwoord gebrand geproefd gereisd gepraat
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