
de hagedis de medewerker enzovoort evolueren

jeugdige  aartslelijke de magie negeerde

de geluksvogel  de musea koddig menselijk

opdagen de wetenschap overkomt de weduwe  

volledig  namelijk zalige persoonlijk

Woordpakket 1

3

Schrijf de woorden van het woordpakket in het juiste kader.

woorden net als rustig(e)

Apen zweven over muren.

woorden net als heerlijk(e)

1

Verenkelen:
na een lange klank (aa, ee, oo, uu) verenkel je. 

5 6

34



4

Schrijf de woorden met ige of lijke.

Schrijf de woorden met lijk of ig.

Vul in: ig of lijk.
Schrijf het woord op.

aartsle   grill  

regelmat   noorde   

jeugd   aanwez   

lande   gemeente  

Schrijf de woorden waarbij je moet verenkelen.  

Vul de ontbrekende letters in. 
Schrijf het woord op.

o of oo geluksv gel   

e of ee w tenschap  

s of ss mu ea   

a of aa h gedis  

l of ll evo ueren    

g of gg ne eerde    

2

3

4

5

6

overweg – schatting – medemens – hoogtepunt – bekeken – weduwe – 
betonnen – aanpassing – namens – opmaken

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 1 op blz. 57.   



5

Woordpakket 2

echter Brussel het akkoord  de hersenschudding 

het appartement de de kennis immers                     

de opoffering  de missie Duitsland de drietand                

machteloos de professor de skeletten de passagiers 

de Ieperweg vermommen de misdaad nochtans 

Schrijf de woorden van het woordpakket in het juiste kader.

woorden net als 
zich en gezicht

woorden net als 
hond

aardrijkskundige 
namen

cht, 
behalve ligt, legt en 
zegt.
g of ch? Meestal g.
 

d of t?
Maak het woord langer.

Aardrijkskundige namen 
schrijf je met een 
hoofdletter.

1

Zatte vette kippen stoppen bussen.

Verdubbelen: 
na een korte klank (a, e, i, o, u) verdubbel je.

15
33

32 45

34



6

Schrijf de woorden in het meervoud. 

 baron  bestand 

 appartement  kennis 

 passagier   begrip 

Onderstreep de woorden met cht en de aardrijkskundige namen.
Schrijf ze in de juiste kolom.
Tijdens het onweer gisterennacht in Antwerpen stonden we machteloos toe te kijken hoe 
onze tuinmeubelen in de achtertuin omverwaaiden. Er waren wellicht veel mensen in de 
Scheldestad die problemen hadden. Ook de provincie Limburg werd zwaar getroffen, en 
zelfs de luchthaven van Zaventem werd enige tijd gesloten. In Gent liepen verschillende 
kelders in de Veldstraat onder water. Het was de plicht van de brandweer om mensen in 
nood te helpen. De streek van Brugge en de kustgemeenten aan de Noordzee bleven 
echter gespaard. 

Vul de ontbrekende letters in.
Schrijf het woord op.

4

5

3

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 2 op blz. 57.   

cht aardrijkskundige namen

ho  

opo ering  

pa agiers   

vermo en   

a artement   

hersenschu ing  

2

r of rr 

f of ff

s of ss 

m of mm

p of pp 

d of dd

Vul de ontbrekende letter in: d of t.

stran_______ drietan_______ standbeel_______ 

appeltaar_______ bospa_______ voorschrif_______ 

gemeenteraa_______ Beekstraa_______ geteken_______

d
t



9

d.w.z.  km  wc min. 

gsm enz. m EHBO                     

tv  ond.   m.a.w.  EUR                        

nl. pc  VRT ww.                        

o.a. o.m.  VTM EU

Woordpakket 3

Schrijf de woorden van het woordpakket in het juiste kader. 1

hoofdletterskleine letters

afkortingen met afkortingsteken afkortingen zonder afkortingsteken18 18



Zoek de juiste afkorting in het woordpakket. 

10

Noteer de afkorting.

euro = ____________________________ Vlaamse Radio- en Televisieomroep = ____________________________

werkwoord = ____________________________ personal computer = ____________________________

enzovoort = ____________________________ met andere woorden = ____________________________

watercloset = ____________________________ Europese Unie = ____________________________ 

onder andere = ____________________________ Eerste Hulp Bij Ongevallen = ____________________________

dit wil zeggen = ____________________________ namelijk = ____________________________ 

minuut = ____________________________ onder meer = ____________________________ 

televisie = ____________________________ Vlaamse Televisie Maatschappij = ____________________________

onderwerp = ____________________________ global system for mobile communication = ____________________________

Onderstreep in elke zin de woorden die je kunt afkorten. 
Schrijf de afkorting achter de zin.

Wij moeten nog 250 kilometer rijden voor we op onze bestemming zijn. __________________________________________ 

Mijn maag rammelt, dat wil zeggen ik heb honger.  __________________________________________ 

Ik bekijk de website van onze school op onze personal computer. __________________________________________ 

Robbe moet nog veel doen, onder andere zijn kamer opruimen. __________________________________________ 

Kun jij het onderwerp in deze zin aanduiden?  __________________________________________ 

Het zwembad is 3,5 meter diep. We kunnen duiken! __________________________________________ 

Ik mag geen televisie hebben op mijn kamer.  __________________________________________

Zoek op in het woordenboek.
Schrijf voluit.
i.s.m. =  

NMBS = 

pvc = 

2

3

4

5

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 3 op blz. 57.   



11

vrouwelijk het onderscheid  verschijnen trouwens 

het paradijs  het karakter de omheining de granaat               

de toeschouwers de favoriet geleidelijk het drijfzand                                        

de farao blijkbaar  de grootouders dreigen                

eindeloos aangehouden het asiel afgrijselijk

Woordpakket 4

Schrijf de woorden van het woordpakket in het juiste kader.

woorden net als trein

woorden net als kous

woorden net als blij

woorden net als banaan

1

Woorden met ei onthouden.

Woorden met au onthouden.

11 12

13, 14 16



12

Schrijf de woorden bij het passende lidwoord.   

Vul in: au of ou, ei of ij.
Schrijf het woord op.

dr gen 

gr saard 

vertr wen 

kapit n 

bl dschap 

Rangschik de woorden alfabetisch.

Zoek het woord uit het woordpakket.   

oma’s en opa’s    publiek  

Egyptische koning   lieveling  

niet mannelijk   afschuwelijk  

zich vertonen   opvanghuis   

2

3

4

5

asiel – farao – paradijs – omheining – granaat – drijfzand – favoriet – onderscheid – 
grootouders – karakter

de het

teur 

juffr w 

rest rant 

s zoenen 

dinos rus 

schoonouders – asielzoeker – topfavoriet – paradijselijk – handgranaat –
karakterloos

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 4 op blz. 58.   

1  ______________________________________________________ 2  ______________________________________________________ 3  ______________________________________________________ 

4  ______________________________________________________ 5  ______________________________________________________ 6  ______________________________________________________




