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spelling | thema 2 | les 1/13a | categorie 37c

thema 2

les 1 Eerst proberen

l 1 jog 
l 2 hobby 
n 3 Beukenlaan 
l 4 typisch 
n 5 dennenboom 
n 6 paardenbloem 
n 7 rozenstruik 
l 8 simpele 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Zet de woorden in het eerste rijtje in het meervoud.
Plak een woord uit het tweede rijtje erachter en schrijf het nieuwe woord op.

bij bÿ en  • • boek woordenboek  

brief brieven  • • leven mensenleven 

kers  kersen  • • hok kippenhok 

kip  kippen  • • huis ziekenhuis 

mens mensen  • • korf bÿ enkorf 
woord woorden  • • bus brievenbus 

zaak zaken  • • pit kersenpit 

zieke zieken  • • reis zakenreis 

les 2

week 1

24

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen schrijft.
Samenstellingen van zelfstandige naamwoorden 
met de tussenletters en.

woordenboek

Dit moet je weten
Je schrijft de samenstelling met en:
•  als de samenstelling een zelfstandig 

naamwoord is
 (woordenboek = zelfstandig naamwoord)
•  én het eerste woord van de samenstelling een 

zelfstandig naamwoord is
 (woord = zelfstandig naamwoord)
•  én dat eerste woord een meervoud alleen op -en 

heeft
 (woorden = alleen meervoud op -en)
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spelling | thema 2 | les 3/13b | bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank -d-

Eerst proberen

l 1 vertelt 
l 2 gebeurt 
l 3 verlangt 
n 4 uitgebreide 

n 5 herinnerde 
n 6 verbeterde 
l 7 benoemt 
n 8 gebeurde 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

zagen

schaven

kneuzen

smeden

passeren

bewaard

voltooid deelwoord

Ik heb gezaagd  .

Ik heb geschaafd  .

Ik heb gekneusd  .

Ik heb gesmeed  .

Ik heb gepasseerd  .

Ik heb bewaard  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

het gezaagde  hout

de geschaafde   plank

de gekneusde  enkel

het gesmede  plan

de gepasseerde  speler

het bewaarde  snoepje

les 4

les 3

26

werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je bijvoeglijke naamwoorden schrijft die 
afgeleid zijn van een voltooid deelwoord.
Dit heet: een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.

Dit moet je weten
Het voltooid deelwoord eindigt op d.
Achter het bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord komt een e.

zelfde klank

hele werkwoord  kleuren  branden  proeven

voltooid deelwoord  gekleurd  gebrand  geproefd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de gekleurde muur de gebrande pinda het geproefde eten
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spelling | thema 2 | les 5/14a | categorie 37d

thema 2

Eerst proberen

n 1 boordevol 
l 2 dierentuin 
l 3 paardenstaart 
l 4 kattenkwaad 
l 5 paddenstoel 
n 6 spinnewiel 
n 7 apetrots 
n 8 beresterk 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Waarom krijgen de 
maar e?
Schrijf ze op bij de

aspergesoep 
maneschijn 

∙ Het hele woord is geen zelfstandig naamwoord.

 reuzeleuk 
∙ Het eerste woord is geen zelfstandig naamwoord.

 rodekool 
∙ Het eerste woord heeft geen meervoud op -en.

 aspergesoep 
∙ Het eerste woord heeft ook een meervoud op -es.

 groenteman 
∙  Het eerste woord verwijst naar iets of iemand 

waarvan er maar één is.

 maneschijn   zonnebril 
∙  Een of beide woorden in de samenstelling hebben 

geen letterlijke betekenis.

 bruidegom  hagedis 

les 6

les 5

week 2

28

Zoals jij is er 
maar één.

Van jou ook!

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met de 
tussenletter e schrijft.

groenteman

Dit moet je weten
Je schrijft e als:
•  het hele woord geen zelfstandig naamwoord 

is (reuzeleuk)
•  het eerste woord geen zelfstandig 

naamwoord is (rodekool)
•  het eerste woord geen meervoud op -en heeft 

(aspergesoep)
•  het eerste woord ook een meervoud op -es 

heeft (groenteman)
•  het eerste woord geen meervoud heeft 

(rijstepap)

Je schrijft ook e als:
•  het eerste woord naar iets of iemand verwijst, 

waarvan er maar één is (Koninginnedag)
•  een of beide woorden in de samenstelling 

geen letterlijke betekenis hebben (apekool)

Je leert deze regel in stappen met de 
spellinghulp woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman. woordenboek of groenteman.

514141_TA4_T2.indd   28 28-03-13   15:51



Taal actief • instapkaarten spelling • groep 8 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 10

spelling | thema 2 | les 7/14b | bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank -t-

Eerst proberen

l 1 leed 
l 2 werd 
n 3 benutte 
n 4 mislukte 

n 5 voorgezette 
l 6 gleed 
n 7 veroorzaakte 
l 8 streed  

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

onderstrepen

ontdekken

pesten

stichten

aanraken

ontsnappen

voltooid deelwoord

Ik heb onderstreept  .

Ik heb ontdekt  .

Ik heb gepest  .

Ik heb gesticht  .

Ik heb de spin aangeraakt  .

Ik ben ontsnapt  .

bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord

de onderstreepte  zin

het ontdekte  land

het gepeste  kind

het gestichte  brandje

de aangeraakte  spin

de ontsnapte  boef

les 8

les 7

30

werkwoordspelling

zelfde klank

hele werkwoord  fietsen  schatten

voltooid deelwoord  gefietst  geschat

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de gefietste afstand de geschatte afstand

Dit moet je weten
fietsen Het voltooid deelwoord eindigt op t.
  Achter het bijvoeglijk gebruikt voltooid 

deelwoord komt een e.
schatten  Heel soms krijg je een dubbele medeklinker. 

Denk aan de regel voor bakker.

Dit ga je leren
Je leert hoe je het 
bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord van 
zelfde-klankwerkwoorden 
schrijft.
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spelling | thema 2 | les 9/15a | categorie 37e

thema 2

Eerst proberen

l 1 apetrots 
l 2 platteland 
n 3 dorpsstraat 
n 4 bakkerszaak 
n 5 kapperszaak 
n 6 stadsschouwburg 
l 7 ziekenhuis 
l 8 sterrenwacht 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Maak een woord door de tussenletter s toe te voegen.

1 meisje + koor Justin zingt bij ons meisjeskoor  .

2 visser + vloot Soms zingt hij over de vissersvloot   .

3 varken + hok Soms zelfs over een varkenshok   .

4 dorp + plein We oefenen in een zaaltje aan het dorpsplein   .

5 stad + deel Dat is in stadsdeel   Zuid.

6 verkeer + bord Justins fiets staat aan een verkeersbord   vast.

7 dame + fiets Het is een echte damesfiets   .

8 staat + loterij ‘Ja,’ zegt hij, ‘die won ik bij de staatsloterij   .’

les 10

les 9

week 3

32

spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je samenstellingen met de 
tussenletter s voor s of z schrijft.

dorpsstraat

Dit moet je weten
Je schrijft een tussen-s als je deze ook 
uitspreekt: dorpsplein.
Als het tweede woord van de samenstelling 
begint met s of z, schrijf je vaak een 
tussen-s. Ook al hoor je die niet apart:
dorp + straat = dorpsstraat.
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spelling | thema 2 | les 11/15b | dubbelvormen: besteed / besteedde

week x

les 1

Eerst proberen

l 1 beefde 
n 2 verwoeste 
n 3 vergrote 
n 4 belande 

n 5 verontruste 
l 6 vreesde 
l 7 geloofde 
l 8 niesde (nieste) 

Ik heb   fout.

a Ik begin bij 
a Ik begin bij 

1 Vul het schema in.

werkwoord

verbranden

bereiden

vergroten

verwachten

bevrijden

verleden tijd enkelvoud

ik verbrandde 

ik bereidde 

ik vergrootte 

ik verwachtte 

ik bevrijdde 

voltooid 
deelwoord

verbrand

bereid

vergroot

verwacht

bevrijd

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

de verbrande  
schuur

de bereide  
maaltijd

de vergrote 
tekening

de verwachte  
levertijd

het bevrijde  
konijn

les 12

les 11

34

week x werkwoordspelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je het bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord 
schrijft van zelfde-
klankwerkwoorden met 
voorvoegsel en stam op d of t.

Dit moet je weten
Werkwoorden die beginnen met een voorvoegsel, 
krijgen bij het voltooid deelwoord geen voorvoegsel erbij. 
Daardoor lijken twee vormen veel op elkaar:
•  de persoonsvorm in de verleden tijd enkelvoud
•  het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord met e
Je hoort hetzelfde, maar je schrijft de woorden anders.

zelfde klank met voorvoegsel

hele werkwoord  besteden  vergroten

verleden tijd enkelvoud  besteedde  vergrootte

bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord het bestede geld de vergrote foto
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