Woordpakket 11

Groep 8

Regel:

Woorden:

Samenstellingen
Knip het woord ‘in je hoofd’ in losse klankgroepen.
1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
2. Herken je twee woorden? Schrijf het eerste, dan het
tweede woord. Schrijf de woorden aan elkaar.
3. Denk bij iedere klankgroep goed na hoe je het schrijven
moet.
4. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

de bibliotheekmedewerker
de binnenhuisarchitect
het champagneontbijt
defect
het effect
effectief
het eindexamen
het experiment
het instinct
de parachutespringer
het project
de rechercheur
de taxicentrale
de thermostaat
de tramconducteur

Onthoud woorden
Kijk goed. Onthoud hoe je het schrijven moet.
1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2. Hoor je een woord met een moeilijke onthoudklank?
Denk na hoe je het schrijven moet.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.
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Samenstellingen
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1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
2. Herken je twee woorden? Schrijf het eerste, dan het
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moet.
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Onthoud woorden
Kijk goed. Onthoud hoe je het schrijven moet.
1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2. Hoor je een woord met een moeilijke onthoudklank?
Denk na hoe je het schrijven moet.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

de atoomenergie
de charme
de checklist
correct
het dialed
de douchecabine
de exprespost
de marathonloper
nonchalant
radioactief
het record
het taalaspect
thans
de therapeut
het viaduct

Werkwoorden Taalverhaal
Groep 8
Woordpakket 13

Woordpakket 14

Woordpakket 15

Woordpakket 16

aandurven
afprijzen
beschimmelen
besparen
bijhouden
doen
herschrijven
inlijsten
nieten
oplichten
oprapen
opschudden
sluipen
tochten
verdubbelen

afluisteren
behalen
bestrijden
blaten
doordraven
haken
herdenken
kniezen
losbarsten
ontcijferen
oordelen
uitbroeden
uitvinden
verkennen
wegen

aanrijden
eren
getuigen
inladen
klaarzetten
lakken
masseren
napraten
onthouden
ontleden
terugbetalen
terugvinden
tuiten
verhongeren
verpesten

bebossen
betreden
hervormen
meepraten
nabouwen
opsparen
respecteren
schijnen
stuiten
uithouden
uitmonden
vermijden
vervullen
verwilderen
voeden

Woordpakket 17
Regel:

Groep 8

Woorden:
Amerika's
de cafeïne
de camera's
de fantasieën
de genieën
Woorden met meer klankgroepen
de industrieën
Knip het woord ‘in je hoofd’ in losse stukken.
de kano's
kanoën
5. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
's middags
6. Denk bij iedere klankgroep goed na hoe je het schrijven
de panda's
moet.
de stereo's
7. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.
tatoeëren
de vegetariër
Regel-woorden
's zaterdags
Let op! Pas de regel toe.
de zebra's
‘s
ë
“

1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2.  eindigt een klankgroep met een klinker of open
klank, en begint de volgende klankgroep ook met een
klinker of open klank? let dan op. Zet een trema waar
die volgende klankgroep begint als je het fout zou
kunnen lezen.
 herken je een meervoud op /iejen/ of /eejen/ ? let
dan op. Luister naar het woord in het enkelvoud.
- ligt de klemtoon op de laatste klankgroep? Schrijf en
achter het enkelvoud.
- ligt de klemtoon NIET op de laatste klankgroep? Zet
een trema op de laatste e en schrijf er n achter.
 herken je een meervoud op –s of naam +s? let dan
op. Kijk naar het woord in het enkelvoud of naar de
naam. Schrijf je het enkelvoud of de naam met a, o, u
of y/i (die klinkt als een /ie/) aan het eind? Schrijf dan ’s
achter het enkelvoud of de naam.
 hoor je een tijdwoord met een /s/ aan het begin en
eind? Schrijf dan ’s en een spatie aan het begin.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

woordpakket 18 op 2e blad.

Woordpakket 18
Regel:

Groep 8

Woorden:
de accu's
de cafetaria's
de calorieën
de encyclopedieën
de epidemieën
Woorden met meer klankgroepen
's maandags
Knip het woord ‘in je hoofd’ in losse stukken.
het mozaïek
naïef
1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
de opera's
2. Denk bij iedere klankgroep goed na hoe je het schrijven
Petra's
moet.
ruïneren
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.
de salto's
de studio's
Regel-woorden
de symfonieën
Let op! Pas de regel toe.
's zondags
‘s
ë
“

1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2.  eindigt een klankgroep met een klinker of open
klank, en begint de volgende klankgroep ook met een
klinker of open klank? let dan op. Zet een trema waar
die volgende klankgroep begint als je het fout zou
kunnen lezen.
 herken je een meervoud op /iejen/ of /eejen/ ? let
dan op. Luister naar het woord in het enkelvoud.
- ligt de klemtoon op de laatste klankgroep? Schrijf en
achter het enkelvoud.
- ligt de klemtoon NIET op de laatste klankgroep? Zet
een trema op de laatste e en schrijf er n achter.
 herken je een meervoud op –s of naam +s? let dan
op. Kijk naar het woord in het enkelvoud of naar de
naam. Schrijf je het enkelvoud of de naam met a, o, u
of y/i (die klinkt als een /ie/) aan het eind? Schrijf dan ’s
achter het enkelvoud of de naam.
 hoor je een tijdwoord met een /s/ aan het begin en
eind? Schrijf dan ’s en een spatie aan het begin.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

Woordpakket 19
Regel:

Groep 8

Woorden:
aluminium
ium
de documentaire
eum
elektronisch
fotografisch
hygiënisch
de jodium
Woorden met meer klankgroepen
het jubileum
Knip het woord ‘in je hoofd’ in losse stukken.
het linoleum
de majesteit
4. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
de nationaliteit
5. Denk bij iedere klankgroep goed na hoe je het schrijven
het podium
moet.
de stagiaire
6. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.
de stommiteit
het terrarium
Ook-zo-woorden
thematisch
Schrijf dit stukje altijd zo, ook al klinkt het anders
isch
air
teit

1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2. Hoor je /ies/ of /er/ of /tijt/ aan het eind van een woord?
Schrijf dan isch, air of teit.
Hoor je /iejum/ of /eejum/ aan het eind van een woord?
Schrijf dan ium of eum.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

Woordpakket 20
Regel:

Groep 8

Woorden:
het atheneum
ium
het conservatorium
eum
het criterium
culinair
het gymnasium
hysterisch
Woorden met meer klankgroepen
de loyaliteit
Knip het woord ‘in je hoofd’ in losse stukken.
het medium
de mentaliteit
1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’
mythologisch
2. Denk bij iedere klankgroep goed na hoe je het schrijven
de petroleum
moet.
het solarium
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.
symbolisch
het vocabulaire
Ook-zo-woorden
vulgair
Schrijf dit stukje altijd zo, ook al klinkt het anders
isch
air
teit

1. Luister naar het woord ‘in je hoofd’.
2. Hoor je /ies/ of /er/ of /tijt/ aan het eind van een woord?
Schrijf dan isch, air of teit.
Hoor je /iejum/ of /eejum/ aan het eind van een woord?
Schrijf dan ium of eum.
3. Lees nog een keer na of je het goed geschreven hebt.

