Errata Spelling langs de lijn
Onderstaande correcties zijn doorgevoerd in werkbladen die te downloaden zijn via onze webwinkel
of via de website (http://www.cedgroep.nl/basisonderwijs/lespraktijk/taal-enlezen/producten/spelling-langs-de-lijn.aspx). .
Groep
groep 3

Locatie
cat. 1, les 4, oefening 1

groep 4

cat. 10, les 6, oefening 1

groep 4
groep 4

cat. 15, les 5
cat. 17, les 6, oefening 3

groep 4

cat. 22, les 2, oefening 3

groep 5
groep 5

cat. 25, les 1
cat. 25, les 3

groep 5
groep 6

cat. 28, les 1, oefening 3
cat. 32, les 8, oefening 3

groep 6

cat. 33, les 1

groep 6

cat. 36, les 2, oefening 3

groep 7
groep 7
groep 7

cat. 53, les 1, oefening 3
cat. 54, les 1, oefening 3
cat. 62, les 6

Groep 8

cat. 72, les 2

Groep 8

cat. 75, les 6, oefening 3

Groep 8

cat. 77, les 4

Groep 8

toets categorie
64/65/66

Errata Spelling langs de lijn (2016)

Doorgevoerde correctie
De woorden mol, bom en top zijn vervangen door nat, les en
tik.
De woorden die nu bij oefening 1 staan zijn hetzelfde als op
de vorige bladzijde. Ze zijn vervangen door andere woorden.
Woord 4 is de ‘school vriend’, dat is nu ‘schoolvriend’.
Er stond twee keer bedenk, de tweede keer moet dat bedenkt
zijn.
Bij zin 2 is bij ‘Nee’ de ‘ee ‘worden vervangen door een
sterretje.
14 is vervangen door: ‘Doe dat nooit meer!’
Zowel 11 als 14 waren: ‘Kom hier!’ . Nr. 14 is nu: ‘Doe dat
nooit meer!’
Bij zin 9 stond “wamt” i.p.v. warmt
Bij zin 7 is een vraagteken achter de zin toegevoegd.
Als werkwoord stond hier twee keer denken en begrijpen, de
onderste twee moeten doen en zeggen zijn.
‘kaartjes knippen’ is vervangen door ‘vervoersbewijzen
controleren’.
Bij nr. 12 staat nu: ‘handig, doelmatig’ (=praktisch)
Bij zin 7 is ‘Het’ weggehaald aan het begin van de zin.
Er stond twee keer het woord theorie in, de tweede keer is
het vervangen door calorie
Er staat nu: deze les leren we woorden op –iken: perziken,
haviken, monniken.
De kop van het eerste vak was ‘Hoofdregel: allen meervoud
op en’. Dit is nu ‘alleen’ i.p.v. ‘allen’.
Bij zin 5 is het woord ‘een’ toegevoegd: ‘Voor die functie
hebben we een…’
In de toets na categorie 64, 65 en 66 moet de eerste zin zijn:
Windt je broer zich altijd zo op?

