
Deze les leren we samenstellingen, dat zijn twee woorden die we al kunnen schrijven
die samen een nieuw woord vormen: voet + bal = voetbal.

Categorie 10 Les 6

Spelling langs de lijn

Maak steeds twee woorden met:

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

1 de werkweek
2 de buurman
3 de schooltuin
4 het hoekhuis
5 de ijskast
6 de deelsom
7 de wijsneus
8 het toppunt
9 de klaproos
10 de wielklem
11 de straathoek
12 de waslijst
13 de sleepboot
14 de ingang
15 het drukwerk

1

2

huis - werk - week tuin - school - man slang - ring - gif

schrift - taal - schrijf huis - hoek - drie kool - bloem - bol

boom - slag - room boek - taal - kook baan - ijs - glij
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Deze les leren we woorden waarin je /aa/, /ee/, /oo/ of /uu/ aan het eind hoort 
en a, o, u schrijft: ja, zo, nu. Alleen de ee blijft met zijn twee.

Categorie 22 Les 2

Spelling langs de lijn

Schrijf de hele zin uit je hoofd op, vul a, o, u of ee in.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

1 nu
2 stro
3 vlo
4 zo
5 vee
6 tree
7 nee
8 snee
9 fee
10 sta
11 pa
12 la
13 ja
14 na
15 ga

1

2

1. G✹ je m✹? .................................................................................................................................?

2. N✹, ik kom z✹. .................................................................................................................................

3. M✹ ziet een vl✹. .................................................................................................................................

4. De f✹ tovert goud uit str✹. .................................................................................................................................

5. Ik eet eerst sl✹ en dan vl✹. .................................................................................................................................

6. Waar st✹ je n✹? .................................................................................................................................?

7. P✹ trekt de sl✹. .................................................................................................................................

8. N✹ tw✹ uur ben ik vrij. .................................................................................................................................
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Deze les leren we woorden van twee klankgroepen. In de eerste klankgroep staat
be-, ge- of ver-. Let op, de e spreek je uit als /u/.

Categorie 17 Les 6

Spelling langs de lijn

Maak met de volgende stukjes een be-, ge-, of ver- woord. 
Zet het woord in het goede vak.

band – voel – gin – lof – roemd – schil – vaar – grip – hakt – 
wijt – wust – schuit – driet – brek – droefd – duld – sprek – haal

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

1 verwijt
2 begin
3 gehakt
4 bewust
5 gebrek
6 bedrag
7 verband
8 beperkt
9 verzuim
10 gevoel
11 vervoer
12 vermist
13 geschikt
14 bestuur
15 geheim

1

2

be- ge- ver-
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Deze les leren we samengestelde woorden met d of t aan het eind van één van de delen.

Categorie 15 Les 5

Spelling langs de lijn

Maak nieuwe woorden, schrijf ze uit je hoofd op.

3

Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

1 het zakgeld
2 de zuidkust
3 de zandbak
4 de schoolvriend
5 het punthoofd
6 het dekbed
7 de hoofddoek
8 de landkaart
9 het prikbord
10 het wasgoed
11 het stadhuis
12 de stoeprand
13 de roodbaars
14 de badjas
15 het tandvlees

1

2

hoofd + brand +
stad wond
doek slang
prijs stof

bloed + nood +
bad rem
neus weer
druk zaak

hand + rood +
werk vonk
boei huid
doek baars

zand + grond +
strand wet
grond soort
storm verf
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