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15

WOORDPAKKET 5

bureau overdracht route militair
wanhopig politiebureau souvenirs

populair cadeautje nota limousine
echtgenote documentaire cadeau

mayonaise niveau anekdote parlementair
journalist enthousiast

Rubriceeroefening

woorden net als woorden net als woorden net als woorden net als

Hoe weet je
hoe je die woorden correct

moet schrijven?

Mijn moeilijke woorden

410015_09_TVT_WKS 2013:410015_06_TVT_WKS  21-01-2013  11:46  Pagina 15



Tijd voor Taal

16

militair – enthousiast – echtgenote – journalist – mayonaise – journaal – enthousiasme

Noteer alle woorden die in het kader verborgen zitten.
(horizontaal en verticaal in beide richtingen)

Welke andere woorden uit het woordpakket zijn ook woorden als over?

Rangschik alfabetisch.

Vul de woorden aan met lettergrepen uit het pakje zodat je een woord uit het woordpakket
bekomt.

De volgende woorden uit het woordpakket staan achterstevoren. Schrijf ze correct op.

reau mou
over anek ho
po men

wan sou
li do pu
tair nirs
par ne

le :

lair:

dracht:

pig:

bu :

ve :

si :

te:

gipohnaw: ejtuaedac:

srinevuos: etonegthce:

tsaisuohtne: uaedac:

Z A T O N E R T U I
R N P R I S D F G H
I E J I V K L M W X
A K C A E T U O R U
L D N T A V B P O I
U O Y I U A E R U B
P T T L R E Z A Q S
O E S I A N O Y A M
P S D M F G H J K I
T S I L A N R U O J

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

3

2

4

Oefen op de computer
met spellingmachine 2.
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Mijn moeilijke woorden

Mijn identiteitskaart

HOOFDLETTERS + CONTROLEDICTEE

Mijn naam is

Straat:

Gemeente:

Die gemeente ligt in de provincie

en in het land

Nationaliteit:

De taal die ik spreek, is

Ik ben geboren op

en ik ben dit jaar jarig op een

Joepie, binnenkort is het vakantie, nl. de

en dan vieren we het feest van

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dus: Alle eigennamen schrijf je met een hoofdletter, uitgezonderd bij:

- weekdagen (maandag, dinsdag …)

- maanden (januari, februari …)

- seizoenen (herfst, winter …)

- windrichtingen (noordoosten …)

Mijn foto!

Welke woorden moet je met
een hoofdletter schrijven?
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Uit: Didactische uitstap schooljeugd Brugge

Hoe (…) ontstond het volkscentrum?
Brugge (…) dankt haar ontstaan aan een militaire vesting, gebouwd door de graaf van Vlaanderen (…),
zeker niet vroeger dan 860-870, tegen de invallen van de Noormannen (…), en voor het eerst vermeld
in 892.
"Daar (…) is men veilig …"
De (…) graaf, Boudewijn (…) II, neemt in 892 de abdij van Arras (…) in. De (…) Franse (…) koning komt
met een leger af, maar de graaf trekt zich terug in de vesting van Brugge (…). De (…) koning staakt de
achtervolging. De (…) Noormannen (…) vallen Gent (…) aan in de 2e helft van de 9e eeuw. De (…)
monniken vluchten naar Sint-Wandrille (…) in Normandië (…). Hun (…) goud en juwelen laten ze te
Brugge (…) achter om het 50 jaar later bij de kanunniken van Sint-Donaas (…) te komen terugvragen.
De (…) monniken zagen Brugge (…) als een veilige burcht. Dat (…) zijn geschiedkundige feiten:
Brugge (…) beheerste als militaire vesting volkomen de inham van het Zwin (…) en dat wisten de
Noormannen (…) of Vikingen (…) ook.

hasselt is de hoofdstad van de provincie limburg.
er zijn een aantal oost-europese landen tot de EU toegetreden.
de premier van belgië heeft zijn ambtswoning in de wetstraat.
in het ieperse liggen er heel wat engelse en duitse soldaten.
in andere godsdienten wordt god jahwe of allah genoemd.
de rhône, de seine en de garonne zijn grote franse rivieren.
in de kerstnacht gaan heel wat mensen naar de middernachtsviering.

De oorlog die duurde van 1914 tot 1918:

De dag van de week waarop men rust:

Deze man komt op bezoek bij alle brave kindjes op zes …:

En zijn knecht is ...

De geschiedenisperiode die duurde van ong. 500 tot 1500:

Op deze dag zoeken de kinderen chocolade eieren:

Deze periode duurt van 21 maart tot 21 juni:

Op deze dag worden alle overleden mensen herdacht:

Het gebergte dat de grens vormt tussen Frankrijk en Spanje:

Schrijf de zinnen over. Gebruik hoofdletters waar nodig.

Schrijf het nummer (1 tot 6) van de passende regel die zegt waarom je in het onderstreepte
woord een hoofdletter schrijft.

1

2

Schrijf bij de omschrijving het passende woord. Let op! Niet alle woorden moeten met een
hoofdletter geschreven worden.

Denk aan de regels
voor het schrijven
van hoofdletters.
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WOORDPAKKET 6

positieve ideale pensioen positie
files ticket milieu

kampioen subsidie politiek definitief
crisis ingenieur risico

kritisch religieuze artistiek instituut
serieus realiteit

Rubriceeroefening

woorden net alswoorden net als

Mijn moeilijke woorden

Hoe weet je
hoe je die woorden correct

moet schrijven?
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pensioen – positie – ideale – politiek – ingenieur – instituut

Welk woord uit het woordpakket vind je tussen de volgende
trefwoorden van het woordenboek?

Vul het kruiswoordraadsel aan met woorden uit het woordpakket.

Rangschik de woorden alfabetisch.

Voeg een lettergreep van de eerste kolom bij de woorddelen van de tweede kolom en vorm
zo een woord uit het woordpakket.

ti sitieve

ar cket

re sis

de tistiek

po ligieuze

cri pioen

se finitief

kam sico

ri rieus

krijt en krombek:

rawlplug en receptor:

ingeland en inhumaan:

stuurgedrag en subsidieprogramma:

i en iepenhout:

1. plaatsbewijs 2. technoloog

3. het werkelijk zijn 4. overwinnaar van

een wedstrijd 5. uitkering die men krijgt

wanneer men te oud geworden is om nog

te werken 6. bepaalde financiële steun

7. instelling 8. gevaar voor schade of verlies

9. omgeving waarin iemand thuishoort

10. rijen van achter elkaar staande voertuigen

11. periode van ernstige stoornis

1. 2. 3.

4. 5.

6.

9.

10.

1.

7.

8.

11.

1

3

2

Oefen op de computer
met spellingmachine 3.
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WOORDPAKKET 7

eventueel propaganda vertaling
uitermate genoemde seksuele testament

negatief individueel problematiek
voorheen individuele atmosfeer organen

banale eventuele toernooi
zodanig drama seksueel

Rubriceeroefening

woorden net als woorden net als woord net als

Hoe weet je
hoe je die woorden

correct moet
schrijven?

Mijn moeilijke woorden
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propaganda – seksuele – testament – problematiek – toernooi – seksueel

eventuele – eventueel – genoemde – atmosfeer – banale – drama

amard: etamretiu:

gnilatrev: eleudividni:

elanab: feitagen:

ginadoz: nenagro:

Zoek de sleutel en schrijf de woorden uit het woordpakket correct op.

Ontcijfer het geheimschrift.

Rangschik de woorden alfabetisch.

Schrijf de woorden met een tweeklank op.

Schrijf het woord uit het woordpakket op dat bij de verklaring past.

ab cd ef

gh ij kl

mn op qr

vroeger:

persoonlijk:

alledaagse, platte, afgezaagde:

document waarbij iemand verklaart wat na zijn dood met zijn vermogen zal gebeuren:

omgeving, kring waarin men leeft of waarin iets gebeurt en waarvan men de invloed ondervindt:

activiteit van een organisatie om aanhangers te winnen voor zekere principes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

vis =

st

yz uv

wx

1

3

2

4

Oefen op de computer
met spellingmachine 4.

410015_09_TVT_WKS 2013:410015_06_TVT_WKS  21-01-2013  11:47  Pagina 22



Tijd voor Taal

23

WERKWOORDEN 3
Schrijf na de zin of de persoonsvorm in de tegenwoordige (t.t.) of verleden tijd (v.t.) staat en
noteer ook de infinitief van de persoonsvorm.

De kerstvakantie nadert met rasse schreden.

Jan las een boek.

De kunstenaar werkte de hele nacht.

Opa en oma rustten op de bank.

De buren verhuizen in de kerstvakantie.

Wij mochten niet op het ijs.

Zus reed met haar fiets naar huis.

Mama bereidt het middagmaal.

Zijn neus bloedt hevig.

Hij bond zijn veters stevig vast.

1

Schrijf de volgende werkwoorden in de tegenwoordige tijd
en de verleden tijd. Houd rekening met het onderwerp.

noemvorm tegenwoordige tijd verleden tijd

rijden ik ik

lopen Kim Kim

broeden de kip de kip

zeggen de juf de juf

varen het schip het schip

zetten jij jij

maken jullie jullie

praten mama mama

eten wij wij

landen de raket de raket

doen zus zus

opstaan papa papa

kammen de ruiter de ruiter

vallen broertje broertje

branden het het

2
Mag ik mijn

werkwoordschema
gebruiken?
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Vul de werkwoorden in. Houd rekening met de tijd.3 Mag ik mijn
werkwoordschema

gebruiken?

Mijn moeilijke woorden

Fragment uit:
Meester Pluim en het praatpoeder van Marc de Bel

Pas toen (zien – v.t.) hij hoe we naar boven (zitten – v.t.)

te kijken. Hij (volgen – v.t.) onze blik. ‘Ha zo, jullie hebben

(kennismaken) met Waldo.’ ‘Ma … meester … hij (kunnen – t.t.) praten’,

(stamelen – v.t.) ik. Ik (zien – v.t.) weer de grote zwarte hond en

(horen – v.t.) opnieuw die zware stem … ‘Hij (spreken – t.t.) … net als …’

‘Ja, net als wij, mensen’, (onderbreken – v.t.) meester Pluim me. ‘Hij

(mogen – t.t.) of liever, ik (bedoelen – t.t.) dat kan toch, pratende papegaaien?’

‘Euh … ja, maar … euh, ik (weten – v.t.) niet dat ze echt

(kunnen – v.t.) spreken. Ik (bedoelen – t.t.) hele zinnen, zinnige dingen …’,

(antwoorden – v.t.) ik, terwijl ik zenuwachtig (worden – v.t.)

van de stekende blik in de grote, scherpe papegaaienogen.

‘Ja, dat (weten – v.t.) ik ook niet’, (zeggen – v.t.) Free.

‘Ik (hebben – t.t.) er ooit een gezien op de kermis, maar die

(zeggen – v.t.) alleen "getverdemme" en "kobbekekraap".’

‘Haaaa! Stomme, achterlijke idioten zijn het!’, (klinken - v.t.) het plots scherp vanaf

de balustrade. ‘Een schande voor ons edele ras zijn ze! Laten zich omkopen en tot de stomste

kunstjes verleiden voor een handvol pinda’s! Ze zijn al even laf als al die andere afgerichte olifanten,

beren, dolfijnen en (gaan – t.t.) zo maar door. Phoe!’

‘Toe nou, Waldo, het (zijn – t.t.) al goed’, (sussen – v.t.)

meneer Pluim.

Wat (zeggen – t.t.) u, meester?’, (snauwen – v.t.) de papegaai

verbolgen terug. ‘ (hebben – t.t.) ik gelijk of niet?’

Vul de juiste vorm van de werkwoorden in de tekstballonnen in: halen - besteden.
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