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spelling | thema 7 | les 1/13a | categorie 33 b/c

thema 7 spelling

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

meervoud met ’s: bezitsvorm met ’s:

piano’s Selma’s

schema’s

Dit moet je weten
schema, Selma  Je hoort een lange 

klank aan het eind. 
Je schrijft één teken.

schema’s, Selma’s  Je schrijft één klinker 
met ’s.

les 1 Eerst proberen

l 1 smederij 
n 2 opa’s 
l 3 smokkelaars 
l 4 ’s winters 
n 5 massa’s 
n 6 risico’s 
l 7 ’s woensdags 
n 8 Eva’s 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Zoek in de kast welke verzameling erbij hoort. Schrijf het woord op.
Kies uit:   agenda’s    baby’s    taxi’s    diploma’s   

 euro’s    pony’s    camera’s    zebra’s 

Oma’s verzamelingen

1 Mijn oma heeft diploma’s   van al haar scholen en cursussen.

2 Ze heeft agenda’s   van bijna ieder jaar.

3 Ze heeft knuffeldieren, vooral zebra’s   ,

4 hoewel ze ook een paar pony’s   heeft.

5 Ze verzamelt autootjes, vooral taxi’s   .

6 Ze verzamelt poppen, maar dan alleen de baby’s   .

7 Ze verzamelt camera’s   in alle soorten en maten.

8 Dat is wel jammer van haar verzameling euro’s   .

les 2
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spelling | thema 7 | les 3/13b | volt. dw. andere klank normaal

werkwoordspelling

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

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord van 
andere-klankwerkwoorden 
eindigt meestal op en.

thema 7

andere klank

hele werkwoord  roepen  vinden  f luiten

verleden tijd enkelvoud  riep  vond  f loot

voltooid deelwoord geroepen gevonden gefloten

Eerst proberen

n 1 gestegen 
n 2 gedoken 
n 3 gevlogen 
n 4 geslapen 

l 5 gleed 
l 6 landde 
l 7 vind 
l 8 wordt 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

vangen

werpen

worden

vechten

drinken

helpen

springen

schenken

verleden tijd enkelvoud

ving 
wierp 
werd 
vocht 
dronk 
hielp 
sprong 
schonk 

voltooid deelwoord

gevangen 
geworpen 
geworden 
gevochten 
gedronken 
geholpen 
gesprongen 
geschonken 

les 4

les 3
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spelling | thema 7 | les 5/14a | categorie 34 a/b 

thema 7 spelling

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

meervoud:  andere woorden: 

knieën ruïne

Dit moet je weten
meervoud:
Je schrijft een trema op de laatste e.
Ligt de klemtoon niet op de laatste klankgroep? (olie)
Dan komt achter het enkelvoud n. (oliën)
Ligt de klemtoon wel op de laatste klankgroep? (knie)
Dan komt achter het enkelvoud ën. (knieën)

overige woorden: 
Kijk of de klinkers verkeerd gelezen kunnen worden.
Ja  Schrijf een trema op de klinker waarmee de 
nieuwe klankgroep begint. (ruïne)

Eerst proberen

n 1 koloniën 
n 2 hygiëne 
n 3 tweeën 
l 4 microscoop 
n 5 bacteriën 
l 6 decimeter 
l 7 dokter 
l 8 sinaasappel 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 a  Kijk naar het enkelvoud. Ligt de klemtoon wel of niet achteraan? Kruis aan.

1

2

3

4

5

6

enkelvoud

slee

kolonie

ree

kopie

fee

drie

klemtoon 
achteraan

am

a

am

am

am

am

klemtoon niet 
achteraan

a

am

a

a

a

a

meervoud wordt:

sleeën

koloniën

reeën

kopieën

feeën

drieën

b Vul nu het meervoud in.

1 Ik maak van de tekening twee (kopie). kopieën 
2 Nu zijn alle figuren ineens met zijn (drie). drieën 
3 De fee heeft nu gezelschap van twee (fee). feeën 
4 De ree kan nu spelen met twee andere (ree). reeën 
5 Van de (kolonie) zijn er nu drie keer zoveel. koloniën 
6 Op drie (slee) sleet dappere Neel. sleeën 

les 6

les 5

week 2
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spelling | thema 7 | les 7/14b | volt. dw. andere klank v/f, z/s-wisseling of wijz. medeklinker

werkwoordspelling

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

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord van andere-
klankwerkwoorden eindigt meestal op en.
Soms eindigt het op t.

thema 7

andere klank

hele werkwoord  schrijven  kiezen  zoeken

verleden tijd enkelvoud  schreef  koos  zocht

voltooid deelwoord geschreven gekozen gezocht

Eerst proberen

n 1 gevroren 
n 2 geweest 
n 3 geschoven 
n 4 geblazen 

l 5 houdt 
l 6 blijft 
l 7 deed 
l 8 mocht 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

geven

sterven

houden

kiezen

doen

zoeken

blijven

gaan

verleden tijd enkelvoud

gaf 
stierf 
hield 
koos 
deed 
zocht 
bleef 
ging 

voltooid deelwoord

gegeven 
gestorven 
gehouden 
gekozen 
gedaan 
gezocht 
gebleven 
gegaan 

les 8

les 7
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spelling | thema 7 | les 9/15a | categorie 36

thema 7 spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoorden schrijft.

gouden 

Dit moet je weten
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt 
waarvan een zelfstandig naamwoord is 
gemaakt.
•  Een gewoon bijvoeglijk naamwoord 

eindigt op e.
•  Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 

eindigt op en.

Een mooie ring van goud is een mooie, 
gouden ring.

Eerst proberen

l 1 majesteit 
l 2 plechtigheid 
l 3 wereldwijd 
l 4 hoeveelheid 
n 5 bronzen 
n 6 tinnen 
n 7 ijzeren 
n 8 kartonnen 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Schrijf het woord op.
Kies uit:   zilveren    houten    leren    papieren   

 rieten    stalen    stenen    wollen 

Er waren eens acht kleine biggetjes.

1 Het eerste biggetje breide zijn huisje van wol. een wollen  huisje

2 Het tweede biggetje vouwde zijn huisje van papier. een papieren  huisje

3 Het derde biggetje naaide zijn huisje van leer.  een leren  huisje

4 Het vierde biggetje vlocht zijn huisje van riet.  een rieten  huisje

5 Het vijfde biggetje timmerde zijn huisje van hout.  een houten  huisje

6 Het zesde biggetje metselde zijn huisje van steen. een stenen  huisje

7 Het zevende biggetje smeedde zijn huisje van zilver. een zilveren  huisje

8 Het achtste biggetje bouwde zijn huisje van staal.  een stalen  huisje

les 10

les 9

week 3
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spelling | thema 7 | les 11/15b | volt. dw. zelfde en andere klank normaal

werkwoordspelling

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

Dit moet je weten
De spellinghulp Voltooid deelwoord helpt 
je om de juiste schrijfwijze te vinden.

zelfde klank andere klank

hele werkwoord  kleuren  fietsen  roepen  zoeken

verleden tijd enkelvoud  kleurde  fietste  riep  zocht

voltooid deelwoord gekleurd gefietst geroepen gezocht

Spellinghulpjes

zelfde klank

eindigt op d
gekleurd

eindigt op t
gefietst

andere klank

eindigt meestal op en geroepen

eindigt soms op t gezocht

tegenwoordige tijd

stam
ik, …jij?

enkelvoud

stam +t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

verleden tijd

zelfde klank

stam +den

stam +ten
meervoud

enkelvoud

stam +de

stam +te

Maak meervoud,  

dan hoor je d of t. 
enkelvoud  

eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.

enkelvoud 

eindigt niet op      t

verleden tijd

andere klank

Persoonsvorm

zelfde klankVoltooid deelwoord

meervoud

meervoud

kleur, vind

fluit

kleurt, vindt

fluit

kleuren, vinden

fluiten

kleurde, raadde

fietste, praatte

kleurden, raadden 

fietsten, praatten

floot
vond

riep

floten
vonden

Schrijf wat je hoort.

t of d?

Haal van het hele werkwoord -en af.

Zit de laatste letter in ’t kofschip x?

Ja  De verleden tijd is stam + te(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op t.

Nee  De verleden tijd is stam + de(n).

 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

80

eindigt op t

eindigt meestal op 

eindigt soms op t

eindigt op 

eindigt op 
eindigt op eindigt op d

eindigt op t
eindigt op 

Eerst proberen

l 1 startte  
n 2 gezien 
l 3 proefde 
n 4 gebraden 

n 5 gegeten 
l 6 vind 
n 7 gezegd 
l 8 wordt 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

binden

durven

stuiven

reizen

komen

zweten

vlechten

schatten

verleden tijd enkelvoud

bond 
durfde 
stoof 
reisde 
kwam 
zweette 
vlocht 
schatte 

voltooid deelwoord

gebonden 
gedurfd 
gestoven 
gereisd 
gekomen 
gezweet 
gevlochten 
geschat 

les 12

les 11
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