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Spellingweter 1  Woorden die je schrijft zoals je ze hoort
Spellingweter 11  Woorden met ui
Spellingweter 12  Woorden met aai, ooi, oei
Spellingweter 22  Woorden met achteraan s of f
Spellingweter 23  Woorden met ee op het einde van een woord

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

dus  Een kat is     geen mus.

het net  Sam vist met het     van zijn oma.

de zee  Kamma zegt: “De     is koude soep.”

de kuil  Graaf jij een     voor de juf?

de haai  Pats zei: “Daar zwemt een     .”

het vuur  Zonder     geen rook.

af   Is mijn werk     ?

de deur  Hans maakt een gat in de     .

een  Hoe heet     gat in de muur? Raam!

tien  Elf is één meer dan     .

de vis  Kan een     praten?

de soep  Kook jij soms     ?
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Sorteer de woorden. Kies uit:

de – maai – zee – deur – luik – net – toe – oei – vuur – boos – af
er – map – vis – vaas – boer

twee 
letters

drie 
letters

vier 
letters

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

      

Schrijf de woorden in de juiste spiegel. 

zee feemee
de ereen hetbel

mep

pet
pen

Nee, ze is weg! Nee, ze is weg! Nee, ze is weg!
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Vul aan. Kies uit:

saai – ooit – gooi – haai
pet – fee – een – zee – mee – me – mep – gaat

1 Wil je dat ik die bal     ?

2 Ik zag     een     .

3 Dat vind ik     .

4      de    

    naar     ? 

5 Hij vertelt        mooi verhaal.

6 Ik geef een     op de     .

a Kijk naar de grote woorden. Kleur:

een woord met eu.

een woord met oe.

een woord met ui.

een woord met ie.

Grietje zit in de tuin. Een mier loopt over het laken. 

Boem! Grietje gilt en valt op haar neus. 

Wat doe jij nu? vraagt Hans.

Heb je jeuk aan jouw voet? Of kriebelt jouw hand of duim?  

Oef! Het dier is naar huis. 

b Schrijf de woorden.

oeoeeueu ui

tuin

ui ieie

4

5

uin

uim?  
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Bedenk woorden. Maak een zin met één woord.

oei eu ooi

aai ie ui

6
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les 11

Woorden net als knal, spook en snel

Spellingweter 13  Woorden met meerdere letters vooraan

Knoert het spook speelt met zijn spin.
Het spel heet: roep geen stop!
“Hoe gaat dat spel?” vraagt de spin.
“Ik smijt jou weg”, legt het spook uit.
Hij staat op en pakt de spin.
“Stop!” snikt de spin meteen.
“Ha ha, ik win!” lacht Knoert het spook.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

het spel  Leen wint het     nooit.

het stuur  Een boot heeft geen     maar een roer.

de knal  De eerste     was de oerknal.

snel  Nel is     .

het spook  Het     is bang van mij.

smal  De trap in onze school is heel     .

hij staat  Hij     voor aap.

de spin  Amir legt de     naast de wip.

de stam  De      van de boom is heel erg dik.

stuk  Mijn broek gaat vaak     op de knie.

hij speelt  Hij     in de tuin.

zij stopt   De juf     het spel.

hij smijt  Het spook     de spin weg.

hij snikt  De spin     heel luid.

1
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Kleur: 

woorden met sp. 

woorden met st.

woorden met sn. 

Schrijf bij elke prent het juiste woord.

Vul het juiste woord in.

1 Een     loopt sneller dan een     .

2 Er komt 

   

 (st)     uit de ketel. 

3 De boer werkt in de  (st)     .

2

het spel het spook

de stoel

ik snik

snelde snaar

het snoep het stuur

ik stop

wij staan
hij staat

3

      

         

   

         

1

6

2

7

3

8

4

9

5

Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4
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a Vul aan. Kies uit:

stal – snoet – knul – staat – knap – smid – smult
ipt –  am –  aartipt –  ipt –  am –  am –  aart

1 De     van de prins is heel     .

2 De     heeft een paard.

3 Het paard     in de       .

4 De          van de taart.

5 De     van de boom is ziek.

6 De kapper     haar     .

b Schrijf de woorden in de juiste kolom. 

stkn sm sn

Vul aan. Kies het woord, dek het af en schrijf het in de zin. Kies uit:

stoer – smult – klakt – stuk – springt
knagen – plan – snel

Mijn broer ziet een muis en     omhoog. Hij is niet 

    .

De muis     van een     kaas.  

Mijn broer wil de muis verjagen. Hij     met zijn tong.

De muis houdt op met     .

Het     werkt! De muis loopt     weg.

5
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Bedenk overal drie woorden. 

7

8

sp

st

kn

br

kl

zw

speer
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les 18

Woorden net als tram, fl es en sliep

Spellingweter 13  Woorden met meerdere letters vooraan

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

ik zweet     ik onder mijn oksel?

dwaas  Het is     om je jas onder je trui aan te trekken.

de fl es  Ik drink water uit de     .

de tram  We rijden met de     naar de zoo.

de groep  We gaan met de hele     zwemmen.

hij zwom  Ken jij de mop van de vis die     ?

het groen  Als je geel met blauw mengt, krijg je     .

de brief  Ze schrijft een     naar haar oom.

hij kroop  Sam     door het oog van de naald.

slim  Ook als je     bent, maak je wel eens een fout.

ik sliep  Ik     als een roosje.

de gleuf  De munt past niet in de     .

de kleur  Welke     heeft jouw trui?

1
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Geef de woorden met dezelfde letters vooraan dezelfde kleur.

hethet plein

dede slee

dede fl uit

fl ink

ikik zwem

zwaar

dede droom

dede draak

ikik slik

droogdede fl op
plat

Schrijf bij elke prent een woord met twee letters vooraan.

Zoek het tegengestelde. Vul in. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Niet klein maar     .

2 Niet licht maar     .

3 Niet stout maar     .

4 Niet snel maar     .

5 Niet gekleed maar     .

2

3

broer

4
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Lees, dek af en vul in.

1 kraan  Er komt geen druppel water uit de     .

2 plas  Vital viel met zijn billen in een     .

3 zwaan  De zwarte     zwemt.

4 krak  “     !” zei de paddenstoel met een diepe zucht.

5 groen  Zijn de ogen van je buur bruin, blauw of    ?

6 pret  We maken veel     .

Vul een woord in met twee letters vooraan. Schrijf ook het juiste leesteken. Kies uit:

knal – slim – trol – ? – ! – .

1 Tri, tra,     , je wordt een oliebol    

2 Had die dwaze dwerg die     dan niet gehoord    

3 “Ik ben        “ riep de prins.

Vul de tekst aan. Kies uit:

groen – zwart – broer – bruin – snoep    smult – trap – dropgroen – zwart – broer – bruin – snoep    groen – zwart – broer – bruin – snoep    groen – zwart – broer – bruin – snoep    groen – zwart – broer – bruin – snoep    

Hans en Grietje zijn     en zus. 

Ze wandelen in het bos. Wat zien ze daar? Is dat een huis?

De deur is     .

Het dak is     en 

de ramen zijn     .

Op alle muren hangt heel veel     .

Hans     van de     op de muur.

Grietje eet de     van koek verder op.

5

6

7
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Maak twee woorden met twee letters vooraan. Maak er een zin mee. Kies uit:

br – gr – kl – zw – st – vr – pl

8
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