
Engelse leenwoorden



Franse leenwoorden



Verkleinwoorden
( tekeningetje, puddinkje)



Citroen woorden
( je hoort een s maar schrijft een c )



Auto's
( woorden in het meervoud met ' s )



Politie
( je hoort tsie maar schrijft tie )



Chocolade
( je hoort sj maar schrijft ch )



Thee
( je hoort een t maar schrijft th)



Medisch
( je hoort ies maar schrijft isch)



Trofeeën
( woorden in het meervoud met een

trema)



Taxi
( je hoort ks maar schrijf een x)



Aquarium
( je hoort kw maar schrijft q)



Water
( woorden met een lange klank aan 

het einde van een klankgroep)



Vissen
( woorden met een korte klank aan 

het einde van een klankgroep)



Baby
( woorden met een een y, je hoort een 

i, ie of j maar schrijf je y) 



Patiënt
( woorden met een trema)



Zee-egel
( samenstellingen met een 

koppelteken)



Majesteit
( Je hoort tijd maar schrijft teit)



Heerlijk
( woorden die eindigen op lijk
je hoort luk maar schrijft lijk)



Olifant
( Je hoort ie maar schrijft i)



Camera
( Je hoort een k maar schrijft een c )



Snelheid
( Je hoort hijt maar schrijft heid



Voetbal
( samengestelde woorden)



Werkwoorden
( sterke werkwoorden)



Werkwoorden
( zwakke werkwoorden)



Werkwoorden
( voltooid deelwoord op t) 



Werkwoorden
( voltooid deelwoord op d) 



 
 
 

Met deze werkvorm kun je de kennis van aangeleerde 
categorieën van spelling bij je leerlingen testen. 

 
Hoe werkt het?

manier 1:
Deze werkvorm wordt gespeeld in teams, elke leerling krijgt

een blad van een bepaalde categorie voor zich. Op het
startteken schrijft een leerling 1 woord op waarvan hij/zij
denkt dat het bij die categorie hoort. Op het teken van de
leerkracht schuift iedereen het blad door naar de volgende
leerling in het groepje. Deze leerling controleert het woord

dat al op het blad staat en schrijft vervolgens zelf een nieuw
woord op dat bij de categorie hoort. etc.etc. Welk team heeft

de meeste woorden bij een bepaalde categorie? 
 

manier 2:
Hang de kaarten op in de klas of buiten op het plein en geef

elk team een bepaalde kleur. Welk team kan door goed
samen te werken binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk

woorden op schrijven? Dit is makkelijk te controleren omdat
elk team in een bepaalde kleur schrijft. 

 
manier 3: 

Laat je leerlingen tegen elkaar opbieden, hoeveel woorden
denken ze goed te kunnen schrijven bij een bepaalde

categorie? Geef ze een x aantal minuten de tijd om dit te
halen. Gelukt? Dan winnen ze het aantal woorden omgezet in

punten. 
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Bedankt voor het downloaden

Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.

 
We zouden het leuk vinden als je onze

social media bij anderen aanraadt. Tag je
ons op Instagram en/ of Facebook?

 
www.juffrouwfemke.com
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