
Woordpakket 1

Oefen hier je woordpakket.1

3

het eiland

verdwijnen

het nieuws        

de klauw

het meisje

        het lawaai 

bouwen

jij snauwde        

reizen

de moeite

de schouder        

hij duwt

altijd

de prooi      

het vrouwtje

hij schreeuwde        

dikwijls

de schaduw        

augustus        

uw

• Je schrijft een ei als het woord op je ei-kaart staat.
	 Neem je ei-kaart erbij!

• Je schrijft een au als het woord op je au-kaart staat.
	 Neem je au-kaart erbij!

• Bij aai, ooi, oei hoor je een j, maar je schrijft een i, 
 bv. haaj  → haai.

• Bij eeuw en ieuw schrijf je een u voor de w.

• Een lange u voor een w schrijf je altijd enkel. 
 Bijvoorbeeld: duwt, schaduw … 
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Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  

Vul het juiste woord uit het woordpakket in.     

In                                       is het meestal mooi weer.

In onze straat zijn ze een huis aan het                                       .

De boormachine van papa maakt erg veel                                       .

De wielrenner                                       toen hij op zijn                                       viel.

De beer ving zijn                                       met zijn                                       .

Het is een oud                                       .

De piraat ontdekte een onbewoond                                       .

Het                                       en haar ouders                                       naar Egypte.

Het beklimmen van die berg kostte erg veel                                       .

Om één uur begint het                                       op televisie.

2

3

ei/ij   

aai eeuw ei au

ouooi ieuw ij

oei uw

ou/au aai/ooi/oei   eeuw/ieuw/uw 

Zoek zelf een woord dat niet in het woordpakket staat.4

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 1 op blz. 59.   
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Woordpakket 2

Oefen hier je woordpakket.1

de lentedag         

 hij jaagt          

dankbaar          

babbelen          

de aandacht

    betalen

         het spelletje       

  de glimlach         

de rugzak         

de geweren

bibberen

het  dochtertje       

het vliegveld         

oktober       

 de kanonnen            

     de kachel          

de leerling          

sturen    

      de knuffel              

ik droeg

• g of ch? Je schrijft meestal g.

• Na een korte klank schrijf je altijd cht, behalve bij ligt, legt 
 en zegt.

• Verdubbelen en verenkelen

Ik luister
naar het
einde van de
klankgroep.

ik

lange klank
aa, ee, oo, uu

ik

korte klank
a, e, i, o, u

ik

1 klinker en 1 medeklinker
verenkelen

ik

1 klinker en 2 medeklinkers
verdubbelen
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Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  2

ch(t) g(t) verenkelen

ng/nk

verdubbelen

Kies uit:     

Dat meisje had een mooie                                       .

Op het                                       vond de jongen een koffer.

In                                       zijn bijna alle bladeren afgevallen.

Veel mensen                                       met een bankkaart.

Hij neemt een                                       mee naar school.

3

vliegveld – betalen – oktober – knuffel – rugzak

Schrijf bij elke tekening het juiste woord met g(t) of ch(t).

Kleur de woorden met een verdubbeling groen, die met een verenkeling rood.

4

5

brommertje

aardappelen

sturen

 rekenen

verhalen

vestje zwembad

wijk aanvallen

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 2 op blz. 59.   
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Woordpakket 3

Oefen hier je woordpakket.1

aandachtig          

mistig

verdrietig          

bezig

zenuwachtig

       moedig          

droevig

ongelukkig

ik verkondig          

grappig

stevig

 toevallig

 gelukkige          

vorige

  hevige

       zonnige          

onschuldige          

prettige          

rustige          

haastig

Je hoort een doffe e maar je schrijft ig(e): rustig, bezig, 
machtige …
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Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  2

Vul aan met ig of ige zodat het woord past in de zin.

schuld Hij voelde zich                                        .

griezel Dat was een                                         verhaal.

honger Het waren                                         kinderen.

eeuw  Ik blijf je trouw voor                                         en altijd.

venijn  Dat was een                                         opmerking.

tijd  De man moet                                         op het werk zijn.

pret  Het was een                                         verjaardagsfeestje.

hand  Dat is een                                         Harry.

4

ig ige

Vul aan met een vorm op ige.     

De jongen is ongelukkig. Het is een                                            jongen.

Die morgen is het erg mistig. Het is een                                        morgen.

Dat kind is echt aandachtig in de klas. Het is een                                          leerling.

De clown is erg grappig. Het is een                                        clown.

De student is zenuwachtig voor de toets. 

Het is een                                                        student.

3

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 3 op blz. 60.   
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Woordpakket 4

Oefen hier je woordpakket.

tegelijk      

   eigenlijk         

de eilanden         

lijkbleek

het onderwijs

      hij eindigt         

geheimzinnige      

   spijtig      

   de leiding         

scheiden

weinig  

       belangrijkste        

 bewijzen         

eindelijk         

paardrijden

      heilig         

stokstijf   

      hij bereikt         

tijdens     

    de woestijn

1

Je schrijft een ei als het woord op je ei-kaart staat.
Neem je ei-kaart erbij!
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Vul aan met ei of ij.
Schrijf het woord op.

 verdw nen wandtap ten genaardig

       

 afsch dsbrief sjesverkoper r sverhaal

Maak met de woorden een correcte zin.

afscheid:

spijtig:

4

5

Rangschik de woorden alfabetisch.  3

Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  2

ei ij

ei en ij

woestijn – geheimzinnige – eilanden – belangrijkste – leiding

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 4 op blz. 60.   




