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Categorie 72
Deze les leren wij woorden op -iken: perziken, haviken, monniken.
1
1

zaniken

2

punniken

3

prediken

4

hinniken

5

grinniken

6

frunniken

7

viezeriken

8

slimmeriken

9

slechteriken

10 perziken
11 monniken
12 leeuweriken
13 haviken
14 dommeriken
15 bangeriken

2
Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

3
Vul een woord uit oefening 1 in.
1. Paarden kunnen ................................................................................. van blijdschap, maar ook van verdriet.
2. Pêche melba is ijs met ................................................................................. en frambozensaus.
3. Zit niet zo aan je trui te .................................................................................!
4. Gelijke ................................................................................., gelijke kappen.
5. Ik kan niet breien of haken, maar ik kan wel .................................................................................
6. ................................................................................. speuren met scherpe ogen naar een prooi.
7. Profeten ................................................................................. een belangrijke boodschap.
8. Stop onmiddellijk met .................................................................................!
9. Er komen steeds minder ................................................................................. in Nederland voor.
10. Ze lachten niet, ze zaten een beetje te grijnzen en te .................................................................................
11. Wat een ................................................................................. zijn die varkens.
12. De ................................................................................. sloegen direct op de vlucht.

Spelling langs de lijn

Les 2
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Docent
Toets na categorie 64, 65 en 66.

Dicteer de volgende woorden en zinnen.
Laat van 1-12 alleen de vetgedrukte woorden opschrijven.
1. Ik ben verbaasd over zijn zwijgen.
2. Hij verpestte het voor iedereen.
3. Houd toch eens op met dat gezeur!
4. We hebben heerlijk gefietst.
5. Een lantaarnpaal verlichtte het smalle steegje.
6. Verbiedt je vader dat niet?
7. Hij heeft veel gereisd.
8. Wilt u het vermelde bedrag overmaken op onze rekening?
9. Antwoord je nog op mijn vraag?
10. Hij heeft niet lang meer geleefd.
11. Bereid je voor op een koude tocht.
12. De vermoorde politicus had zich niet populair gemaakt.
..... van de 12 goed
Zinnen:
1. Windt je broer zich altijd zo op? (7)
2. Word jij verdoofd voor die kleine operatie? (7)
3. Hij heeft meer geld geërfd dan hij verwachtte. (8)
4. Vind jij het bestede bedrag te hoog? (7)
5. Wij zijn verhuisd uit de verwoeste stad naar het bevrijde westen. (11)
..... van de 40 goed

Spelling langs de lijn
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Categorie 77
Deze les leren afleidingen van afkortingen schrijven, met een ‘.
1
1

PvdA’er

2

tv’s

3

A4’tje

4

sms’je

5

wc’s

6

hbo’er

7

VVV’s

8

zzp’er

9

cd’tje

10 EHBO’er
11 abc’tje
12 vmbo’er
13 pc’s
14 AOW’er
15 FAQ’s

2
Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

3
Zet de afleiding uit oefening 1 in de goede zin.
1. De tekst moet passen op één .................................................................................
2. Onze schilder is een .................................................................................
3. Veel gestelde vragen noemt men ook .................................................................................
4. Een ................................................................................. verzorgde de blaren op mijn hielen.
5. Voor die functie hebben we een ................................................................................. nodig.
6.

Op onze camping zijn de ................................................................................. heel schoon.

7. De ................................................................................. stelde kritische vragen aan de minister.
8. Een gemakkelijk werkje noem je ook wel een .................................................................................
9.

De ................................................................................. werken samen om meer toeristen te trekken.

10. Laten we hem een ................................................................................. geven.

Spelling langs de lijn
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Les 6

Categorie 75
Deze les leren we samenstellingen met of zonder tussen-n.
1
1

maneschijn

2

zielenpoot

3

monnikenwerk

4

vliegenzwam

5

reservespeler

6

stedenbouw

7

prullenmand

8

secondewijzer

9

dwingeland

10 hartenwens
11 gemeenteraad
12 grenzeloos
13 klassenavond
14 routeplanner
15 kastanjeboom

2
Dictweetje (ieder 5 woorden uit bovenstaande rij woorden).

3
Maak de woorden goed af en zet ze in het goede vak.
weidvogel, bersterk, medaillwinnaar, karnmelk, reuzleuk,
zonnbrandcrème, spinnwiel, hellpoort, aspergsoep, reuzsprong, spinnweb,
geboortdatum, etalagpop, hogschool, aptrots, gedachtkronkel, zonnbank, paddstoel.
Hoofdregel: alleen meervoud op en ⇨-en

Geen hoofdregel: eerste deel geen zelfstandig naamwoord

Uitzondering hoofdregel: eerste deel = zéér

Alleen meervoud op -s

Uitzondering hoofdregel: unieke zaak

Dubbel meervoud op -s en -n
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