
3Thema 1 - les 5

Woorden net als rusti g, heerlijk en apen
De jeugdige medewerker schaakt met de aartslelijke 
weduwe.
“Ik verlies voortdurend, dat is niet menselijk meer”, bromt hij.
“Wat ben je koddig als je boos bent”, lacht de weduwe.
“Laten we een ander spel spelen, en dan ben jij dit keer de 
geluksvogel.
Ik weet namelijk nog wel echt een spel voor jou.”
“O ja? Welk spel dan?” reageert de man onmiddellijk.
“Mens-erger-je-niet”, zegt de weduwe met een zalige blik. 

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

woorden net als rustig spellingweter 5 

koddig  Kijk eens, wat een   konijntje. 

zalige  De vakantie was heel leuk. Het was een   zomer.

volledig  Eet jij je bord   leeg?

woorden net als heerlijk spellingweter 6

menselijke  Je fouten toegeven is een mooie,   eigenschap.

namelijk  Ik ben sportief. Ik ga   met de fi ets naar school. 

persoonlijk     vind ik dat geen goede oplossing. 

woorden net als apen spellingweter 33

de medewerker  Bel jij de   van de bibliotheek eens? 

de geluksvogel  Hij won al veel prijzen. Hij is een echte   . 

de wetenschap  Dit onderzoek is een stap vooruit voor de   . 

de hagedis  De   zit te zonnen op een steen. 

de magie  Een goochelaar kent veel van   .

opdagen  De loodgieter kwam niet   op onze afspraak. 

het overkomt  Een slechte ochtend, het   ons allemaal weleens.
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4 Thema 1 - les 5

Vul aan met ig(e) of (e)lijk(e). Bedek het woord en schrijf het volledig op. 

1 de jeugd  speler    

2 de aartsle  plant    

3 de persoon  brief    

4 het kodd  dier    

5 de zal  vakantie   

6 de mens  fout    

7 het volled  woord    

8 nam   

9 de aanwez  man    

10 de letter  betekenis   

Vul de ontbrekende letters aan. Schrijf de woorden daarna in de juiste zin.

vertr gen (a of aa)

pr fess r (o of oo)

muzik l (a of aa)

verstr mden (o of oo)

temperat r (u of uu)

h gedis (a of aa)

k per (o of oo)

bel ning (o of oo)

bijvoorb ld (e of ee)

verg ven (e of ee)

1 Ik zag een   op de muur klimmen. 

2 We kregen een   omdat we zo goed werkten. 

3 Het meisje met de viool is een groot   talent.

4 De   toonde zijn nieuwe uitvinding. 

5 De   van deze kast betaalde met de bankkaart. 

6 Aan de overweg   de fi etsers. 

7 De   was heel hoog vandaag. 

8   de weilanden door de hevige regen? 

9 Wij lusten veel snoepjes:   zuurtjes.

10 Kun je mij   ?

2

3



5Thema 1 - les 5

Maak de zinnen volledig.

a Pas het woord aan zodat het past in de zin. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 bruikbaar

2 oceaan

3 apparaat

4 kriebel

Dat zijn heel   tips.

Het schip vaart op vele   .

In de keuken staan veel   .

Ik voel wat   in mijn haren!

b Zoek een juist woord met (e)lijk(e) of ig(e).

1 Ik ben bang van het   monster. 

2 Is dat cadeautje voor mij? Dat is erg   van je! 

3 Vind jij dit ook zo   ? 

4 Dit verhaal is erg   . 

Vul de woorden aan. Lees de tip. De eerste letter krijg je.

(met dorst naar bloed) 

  Er was eens een 

(b)  vampier

(met een punt)  met (p)  hoektanden.

(niet mooi)

  Die werd verliefd op een 

(l)  weduwe

(lief )  die absoluut niet (a)  was.

(trouwen)  Er werd dan ook een (h)  gepland.

(hoe hij eruitziet)  De vampier had werk gemaakt van zijn (ui)  .

(niet klein)  Hij was mooi gekleed voor de (g)  dag.

(heel mooi)  Zijn witte vel blonk (p)  in het maanlicht

(kapsel)  en zijn (h)  lagen netjes in de plooi.

(niet gemakkelijk)  En zijn vrouw? Tja. Die kon je (m)  mooi noemen!

(heel erg dun)  Ze was (m)  , zelfs vel over been.

(niet meevallen)  En de huwelijksnacht viel ook fl ink (t) .

(lucht in je longen)  Haar (a)  stonk naar look!
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6 Thema 1 - les 5

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Zoek een woord dat past. Maak een zin met dat woord. 

1 Een woord als rustig:

 :  

2 Een woord als heerlijk:

 : 

3 Een woord als menselijk:

 : 

4 Een woord als apen:

 : 

5 Een woord als kleren:

 : 
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7Thema 1 - les 10

les 10

Woorden net als zich, gezicht, hond, 
Nederland en vissen

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

woorden net als zich/gezicht spellingweter 13 en 32

nochtans     is het niet zo donker. 

echter  Het is   volle maan. 

zich  Hij verveelt   geen seconde. 

lach Die jongen heeft een prachtige   .

de nacht De professor kijkt tv tot laat in de   .

woorden net als hond spellingweter 31

de drietand  De duivel heeft een   . 

de misdaad  De politie treedt op tegen de   . 

woorden net als Nederland spellingweter 45

Brussel  Het Atomium staat in   . 

Duitsland     is een mooi land. 

woorden net als vissen spellingweter 33

de professor  De  ontwerpt een nieuwe wereldbol.

de horrorfi lm  Het was een spannende   .

de skeletten  In de fi lm doken veel   op. 
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8 Thema 1 - les 10

Verleng het woord en vul aan met d of t. Schrijf het woord in de juiste kolom. 

het akkoor  – de drietan  – het bilje  – de misdaa  – de kroke  – het aanbo 

het klee  – het apparaa  – de godsdiens  – het losgel  – het kwarte  – het resultaa 

woorden met t woorden met d

Vul de ontbrekende letters aan. Bedek de woorden en schrijf ze op.

ho orfi lm 
(r/rr)

hersenschu ing 
(d/dd)

pa agier 
(s/ss)

a ze en 
(f/ff )  (t/tt)

a arte ent 
(p/pp)  (m/mm) 

ei anden 
(l/ll)

snoe en 
(p/pp)

profe or 
(s/ss)

o o ering 
(p/pp) (f/ff )

ske e en 
(l/ll)     (t/tt)

Vul aan met een juist woord. De eerste letter krijg je. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Hij kreeg vijf jaar cel voor die (m)   . 

2 Ik wil niet dat ze me herkennen. Ik ga me (v)   . 

3 De hoofdstad van België is (B)   . 

4 Ik ben het met je eens. Ik ga (a)   . 

5 De sterren staan aan de hemel. Het is (n)  . 

6 De soldaat heeft een opdracht. Hij vertrekt op (m)   . 

7 Ik weet niet wat te doen. Ik voel me (m)   . 

2

3

4

f



9Thema 1 - les 10

Vul de zin aan met het juiste woord.

1 want of wand  Er hangt een schilderij aan de   .

  Mama vindt dat mooi,   het fl eurt het huis op. 

2 nood of noot  Help jij altijd een mens in   ?

  De meneer stikte bijna in een   . 

3 bont of bond  Elke voetbalploeg is aangesloten bij de   . 

   Die rijke voetballer draagt soms een jas gemaakt van   .

4 eet of eed  De koning legt de   af. 

   Wat   hij daarna als feestmaaltijd?

5 raad of raat De bij maakt honing in een   .

   De imker geeft goede  zodat je geen bijensteek krijgt.

Vul aan met ch, cht of gt. Bedek het woord en schrijf het op.

1 Het is al a  uur. Tijd om naar school te vertrekken.  

2 “Doe jij het li  uit?” vraagt papa.  

3 Mama li  nog in bed.  

4 Zij moet no ans ook gaan werken.  

5 Ze ze  dat ze zo dadelijk zal opstaan.  

6 Soms klaa  mama over het vele werk.  

7 Toch heeft ze elke dag een glimla  op haar gezi  .  

Schrijf de zinnen over met hoofdletters op de juiste plaats. 

1 ik ga morgen naar brussel met julia. 

2 zij woont in de muntstraat in leuven. 

3 ze komt uit rome, een stad in italië. 

5
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10 Thema 1 - les 10

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Schrijf een tekstje over wat jou het meest of minst ergert. Gebruik zeker volgende woorden: 

hersenschudding – kaper – passagier – gevaarlijk – hagedis

8
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11Thema 1 - les 14

les 14

Werkwoorden in de tegenwoordige ti jd
De professor kijkt door haar microscoop en dus vraagt
Kim: “Wat ziet u, professor?”
“Werkwoorden”, legt de professor uit. “Geweldig hoe ze 
in beweging zijn en veranderen.
Kijk je mee? Jij een lens, ik een lens.
Zie je die infi nitief  ‘noemen’?
Ik zet ‘ik’ ervoor en huppekee: 
‘en’ valt eraf en de stam blijft over.
Let op: ik zet ‘hij’ ervoor en kijk: 
daar plakt de uitgang ‘t’ al aan de stam vast.
Wij geleerden noemen dat verschijnsel ‘stam + uitgang’.”
“Wij gewone kinderen ook, professor. En nu ...”
Kim zet er ‘hij heeft’ voor.
“Nu wordt het ‘hij heeft genoemd’. ”
“Fantastisch!” zegt de professor. “Jullie zijn gewoon 
geleerde kinderen!”

Spellingweter 34     Zo schrijf je werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

Markeer het onderwerp met geel en onderstreep de persoonsvorm. 

1  De reizigers  vervolgen hun weg. 

2  De kippen  lopen heel snel in hun ren. 

3 Opeens  hoor  ik iets tegen het raam tikken. 

4 Gisteren  zijn  de voetballers geland op het vliegveld. 

5 Door het raam  vliegt  een papiertje naar buiten. 

6  Tijdens het festival klinken  de klanken over de weide. 

7 Wat  fl adderen  vleermuizen druk! 

8  We  zijn naar Frankrijk gevlogen. 

9  Kom  je zaterdag naar mijn feestje?

10  Heb  je het geheim verteld?
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12 Thema 1 - les 14

Is het onderstreepte werkwoord een persoonsvorm of niet? Zet een kruisje in de juiste kolom.

  Pv Geen pv

1 Dat gerecht heeft me gesmaakt. 

2 Wie legt de boeken klaar?  

3 De eerste steen wordt gemetst. 

4 Wij verhuizen volgende maand.  

5 De buurvrouw vertelt alles wat ze weet.  

6 Dat is een moeilijk woord.  

7 Heeft de rechter die klacht aanvaard? 

8 De verstuurde brief is aangekomen. 

Zoek de persoonsvorm en schrijf die in de eerste kolom. 
Vul dan het schema aan met de infi nitief en de stam. 

Zin Persoonsvorm Infi nitief
(ik zal ...)

Stam
(ik ...)

1 In de herfstvakantie gaan wij naar Spanje. 

2 Het vliegtuig vertrekt vroeg. 

3 Iedereen draagt een reistas. 

4 In het vliegtuig staan veel stoelen. 

5 De mensen zoeken hun plaats. 

6 Het liefst zit ik aan het raam.

7 Het toestel stijgt op in Brussel. 

8 Even later landt het vliegtuig in Spanje. 

2
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13Thema 1 - les 14

Vul de tabel aan met de juiste vorm van de persoonsvorm.

Zin 1e persoon 
enkelvoud

2e/3e persoon 
enkelvoud

Meervoud

1 De agenten werken hard. ik Achmed wij 

2 Ik verbrand mijn hand. ik hij jullie 

3 Papa houdt me stevig vast. ik jij Babs en Ischa 

4  Wij luisteren niet altijd 
goed. ik Anna zij 

5 Ik bloed aan mijn been. ik zij jullie 

6  Wij verwachten veel 
huiswerk. ik Ella wij 

7  Op een boot word jij 
misselijk. ik Loïc Mali en Job 

8  Mama en papa wachten 
op de bus. ik jij wij 

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd in.
  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 maken  Wij  alle oefeningen.

2 tekenen  Ondertussen   Jarne.

3 worden  De juf   boos

4 praten  als we te veel   . 

5 schijnen  Buiten   de zon.

6 dromen  Ik   van de vakantie.

7 landen    In mijn droom   het vliegtuig op 
een tropisch eiland.

8 ruiken   Het  er naar wilde bloemen.

9 roepen  Plots   de juf.

10 antwoorden  Ik   snel op de vraag.
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14 Thema 1 - les 14

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Maak met de gegeven woorden een zin. Je mag de werkwoorden van vorm veranderen.

1 gezicht – afdrogen

2 Brussel – wonen 

3 professor – worden

4 horrorfi lm – kijken

6
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