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Bij Taal op niveau hoort een licentie. 
Deze licentie zit in je portfoliomap. 
Die geeft toegang tot de website www.taalopniveau.info.  
Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten.  
De licentie moet eerst geactiveerd worden. 

• Ga naar licentie.edu-actief.nl. 

• Bovenaan de pagina staan 4 lege vakken.  
Vul hier de licentie in die je in je portfoliomap hebt gekregen. De 
licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig. 

• Klik op de knop ‘Activeren’.  

• Volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna 2 jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  
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De methodesite 
In dit boek wordt er verwezen naar de methodesite: 
• Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
• Meer oefenen? Kijk op de methodesite. 
 
Ga dan naar www.taalopniveau.info/nederlands. 
Klik op de knop ‘Inloggen op deze website’. 
 

 
 
Vul je gebruikersnaam in. 
Vul je wachtwoord in. 
Klik op ‘Aanmelden’. 
Klik daarna op ‘Cursist’. 
 

 
 
Kijk bij ‘Spelling en grammatica’. 
Klik op ‘Op weg naar 1F Spelling en grammatica’. 
Daar staan de fragmenten die bij dit boekje horen.  
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 Uitleg 
 
Dit werkboek gaat over spelling. 
Dus over hoe je de woorden schrijft. 
 
Dit boek is een schoolboek 
Het gaat over spelling. 
Vaak zijn er regels die je leren hoe je het woord schrijft. 
Dat is handig. 
Je leert de regel en je weet hoe je die regel moet gebruiken. 
Maar niet voor alle spelling zijn er regels. 
Dan moet je de spelling van het woord leren en onthouden. 
 
Soorten vragen in dit boek  
Er zijn veel soorten vragen. 
Er zijn veel manieren om een antwoord te geven. 
Hieronder zie je de soorten vragen die in dit boek voorkomen. 
 
Voorbeelden van vragen 
 

• Onderstreep. 

 
 

• Schrijf de woorden in de goede rij. 

  
 

• Luister naar het verhaal. 

  
  

Niet alle woorden met een a en een aa zijn af.  
Vul ze in. 
 
B ___ s heeft een huis 

M  r de kamer is r  r.

woorden met een a  woorden met een aa 

   

   

   
 

Onderstreep de woorden met een a en een aa. 
 
Jaap helpt Bas. 
Bas maakt een lijst. 

1. We gaan beginnen! 
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• Bedenk meer woorden. 

  
 

• Luister goed. 

  
 

• Schrijf op. 

  
 

• Schrijf op. 

  
 

• Vul in. 

  
 

• Streep door. 

  
 
  

Spreek ik met Linda? vraag / geen vraag

Vul de juiste hoofdletter in. 
 
… k ben vaak bang.  

Kies 5 woorden en maak met ieder woord een zin. 
Schrijf de zinnen op. 

Luister goed. 
Je hoort woorden met een a en met een aa. 
Schrijf ze in het goede vak. 
 

woorden met een a  woorden met een aa

1.  1.  

2.  2. 
 

Je hoort telkens 5 woorden. 
Welk woord klinkt anders? 
Schrijf dat op. 

1. 

2. 

woorden met een a  woorden met een aa

1. gas  1. kaart 

2.  2. 
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 Uitleg 
 

Korte en lange klanken 
a – aa 
 
Een a klinkt anders dan een aa. 
Je kunt de woorden hardop lezen. 
Dan hoor je het verschil. 
Weet je niet of je een a of een aa schrijft? 
Zeg het woord hardop, dan hoor je het.  
 

Opdracht 1 
 
Onderstreep de woorden met een a en een aa. 
 
Opknappen 
Bas heeft een huis. 
Maar de kamer is raar. 
De kleuren zijn vreemd. 
Paars en zwart en rood en wit. 
En hij wil een kast. 
En een vloer zonder kraak. 
 
Jaap helpt Bas. 
Bas maakt een lijst. 
Wat hebben ze nodig? 
En kun je dat lenen? 
 
Kijk nou, je kunt heel veel dingen huren.  
Ook gekke dingen. 
Voor je feest. 
Een paard en een olifant. 
Een band en een stoel. 
 
Jammer, dat is duur! 
Dan maar weer gewoon. 
Dat is ook leuk! 
  

2. Korte en lange klanken 
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Opdracht 2 
 
Schrijf de woorden die je onderstreept hebt bij opdracht 1 in de goede rij. 
 

woorden met een a  woorden met een aa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Opdracht 3 
 
Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 
Luister naar het verhaal. 
Niet alle woorden met een a en een aa zijn af.  
Vul ze in. 
 
Opknappen 

B___s heeft een huis 

M___r de kamer is r___r. 

De kleuren zijn vreemd. 

P___rs en zw___rt en rood en wit. 

En hij wil een k___st. 

En een vloer zonder kr___k. 

J___p helpt B___s. 

B___s m___kt een lijst. 

W___t hebben ze nodig? 

En kun je dat lenen? 
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Kijk nou, je kunt heel veel dingen huren.  

Ook gekke dingen. 

Voor je feest. 

Een p___rd en een olif___nt. 

Een band en een stoel. 

 

J___mmer, dat is duur! 

D___n m___r weer gewoon. 

D___t is ook leuk! 

 

Opdracht 4 
 
Bedenk meer woorden. 
 

woorden met een a  woorden met een aa 

1. gas  1. kaart 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 
 

Opdracht 5 
 
Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 
Je hoort telkens 5 woorden. 
Welk woord klinkt anders?  
Schrijf dat op.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
  



2. Korte en lange klanken 

12 

Opdracht 6 
 
Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 
Luister goed. 
Je hoort woorden met een a en met een aa. 
Schrijf ze in de goede rij. 
 

woorden met een a  woorden met een aa 

1.  1.  

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 
 

Opdracht 7 
 
Kies 5 woorden en maak met ieder woord een zin. 
Schrijf de zinnen op. 
 

 

 

 

 

 

 Uitleg 
 

Korte en lange klanken 
e – ee 
 
Een e klinkt anders dan een ee. 
Je kunt de woorden hardop lezen. 
Dan hoor je het verschil. 
 

Opdracht 8 
 
Onderstreep de woorden met een e en met een ee. 
 
Even weg! 
Nel komt thuis. 
Zij is heel moe. 
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Zij zet een pot thee. 
Bas belt aan. 
Hij is een week vrij. 
Hij wil naar de camping. 
Hij heeft een tent. 
Bij mooi weer gaat hij niet ver. 
Bij slecht weer wel. 
Nel wil best wel mee. 
Naar zee of zo. 
 
Kees en Debby willen ook mee. 
Debby zegt dat zij morgen weer belt. 
Dan weet zij of het kan. 
 
Nel is blij. 
Zij drinkt de thee. 
Zij is niet moe meer. 
 

Opdracht 9 
 
Schrijf de woorden die je onderstreept hebt bij opdracht 8 in de goede rij. 
 

woorden met een e  woorden met een ee 
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Opdracht 10 
 

Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 

Luister naar het verhaal. 
Niet alle woorden met een e en een ee zijn af.  
Vul ze in. 
 

N___l komt thuis. 
Zij is h___l moe. 
Zij z___t een pot th___. 
 

Bas b___lt aan. 
Hij is een w___k vrij. 
Hij wil naar de camping. 
Hij heeft een t___nt. 
Nel wil best wel m___. 
Bij mooi weer gaan ze niet v___r. 
Bij slecht w___r wel. 
 

Kees en Debby willen ook m___. 
D___bby belt morgen w___r. 
Dan w___t ze of het kan. 
 

N___l is blij. 
Zij drinkt de th___. 
Zij is niet moe m___r. 
 

 Uitleg 
 

Weet je niet of je een e of een ee schrijft? 
Zeg het woord hardop, dan hoor je het.  
 

Opdracht 11 
 

Bedenk meer woorden. 
 

woorden met een e  woorden met een ee 

tent  week 
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Opdracht 12 
 

Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 

Je hoort telkens 5 woorden. 
Welk woord klinkt anders?  
Schrijf dat op.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Opdracht 13 
 
Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 
Luister goed. 
Je hoort woorden met een e en een ee. 
Schrijf ze in de goede rij. 
 

woorden met een e  woorden met een ee 

1.  1.  

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 
 

Opdracht 14 
 

Kies 5 woorden uit. 
Maak met ieder woord een zin. 
Schrijf de zinnen op. 
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 Uitleg 
 

Korte en lange klanken 
o – oo 
 

Opdracht 15 
 
Onderstreep de woorden met een o en met een oo. 
 
Het feest van Roos 
Roos is jarig. 
Ze geeft een klein feest. 
Ze vraagt haar vrienden te eten. 
Joost komt. 
En Frits ook. 
En Koos ook. 
 
Het valt niet mee. 
Het is veel werk. 
Roos vraagt veel mensen. 
Het wordt vast heel tof. 
Roos maakt stoofpot. 
Met ui en peen en kool. 
De pot moet lang op een klein vuur. 
 
En dan nog een fijn toetje. 
Ze koopt voor ieder een moorkop. 
En klaar is Roos. 
 
Maar het is warm, erg warm. 
En de pot is veel te groot. 
Hij past niet in de koelkast. 
Als dat maar een fijn feest wordt. 
 

Opdracht 16 
 
Schrijf de woorden die je onderstreept hebt bij opdracht 15 in de goede rij. 

woorden met een o  woorden met een oo 
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 Uitleg 
 

Een o klinkt anders dan een oo. 
Weet je niet of je een o of een oo schrijft? 
Lees het woord hardop, dan hoor je het verschil. 
 

Opdracht 17 
 

Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 

Niet alle woorden met een o en een oo zijn af.  
Vul ze in. 
 

Het feest van Roos 
R___s is jarig. 
Ze geeft een klein feest. 
J___st komt. 
En Koos ___k. 
 

Roos vraagt veel mensen. 
Het wordt vast heel t___f. 
 

Roos maakt st___fp___t. 
Met ui en peen en k___l. 
De p___t moet lang ___p het vuur. 
 

En dan n___g een fijn toetje. 
Ze koopt v___r ieder een moork___p 
 

Opdracht 18 
 

Bedenk meer woorden. 
 

woorden met o  woorden met oo 

kom  boos 
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Opdracht 19 
 
Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 

Je hoort telkens 5 woorden. 
Welk woord klinkt anders?  
Schrijf dat op.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Opdracht 20 
 

Ga naar de methodesite en luister naar het fragment bij deze opdracht. 
 

Luister goed. 
Je hoort woorden met een o en een oo. 
Schrijf ze in de goede rij. 
 

woorden met een o  woorden met een oo 

1.  1.  

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 
 

Opdracht 21 
 

Kies 5 woorden uit. 
Maak met ieder woord een zin. 
Schrijf de zinnen op. 
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