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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het spellen van woorden.
In dit deel ga je oefenen met de spelling van moeilijke woorden.
Je gaat bijvoorbeeld oefenen met woorden die uit een andere taal komen.
Een goede spelling is belangrijk voor je stage en straks op je werk.
Je moet vaak iets schrijven voor je stage of je werk.
Dan moet je goed kunnen spellen.
Je kunt natuurlijk de spellingcontrole van Word gebruiken.
Maar het is beter als je zélf weet hoe je woorden moet schrijven.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop ‘Deelnemer’.
3. Klik op ‘Nederlands’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1
Quiz

Dit hoofdstuk is een quiz. In de quiz laat je zien wat je al weet over spelling.

Opdracht 1
Maak de quizvragen hierna. Kruis het goede antwoord aan.

Hoeveel klinkers heeft de Nederlandse taal?
 { 5
 { 21
 { 26

Hoeveel medeklinkers heeft de Nederlandse taal?
 { 5
 { 21
 { 26

Wat is een voorbeeld van een mkm-woord?
 { drop
 { dorp
 { dop

Wat is het meervoud van ‘deurklink’?
 { deurklinken
 { deurklingen
 { deurklingken

Verdeel het woord ‘zinken’ in lettergrepen.
 { zin – ken
 { zi – nken
 { zink – en

Verdeel het woord ‘vlooien’ in lettergrepen.
 { vloo – ien
 { vlo – oien
 { vlooi – en

‘Wij vallen op de grond.’ Waarom schrijf je ‘vallen’ met dubbele l?
 { omdat de zin in het meervoud staat
 { omdat de a een korte klinker is die lang wordt uitgesproken
 { omdat de a een korte klinker is die kort wordt uitgesproken
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Hoofdstuk 1   Quiz

Welk van de volgende 3 woorden kun je niét in het meervoud zetten?
 { de rijst
 { de rijstwafel
 { het rijstgerecht

Welke zin is juist geschreven?
 { Na 6 maanden sporten voel ik me slang.
 { Na 6 maanden sporten voel ik me slangk.
 { Na 6 maanden sporten voel ik me slank.

Hoe spel je het meervoud van het woord graan?
 { granen
 { graannen
 { graanen

Bij welk woord staat het streepje onder de stomme e?
 { bezig
 { lezen
 { gezet

Wat is het meervoud van ‘vrijheid’?
 { vrijheids
 { vrijheiden
 { vrijheden

Welk woord heeft het voorvoegsel ont?
 { ontoereikend
 { ontluchten
 { ontevreden

Wat is het voorvoegsel in het woord ‘gerommel’?
 { ge
 { ger
 { mel

Wat is het stamwoord van zittinkje?
 { zitting
 { zittink
 { zittingk

Laat de quiz nakijken door je begeleider.
Hoeveel vragen heb je goed?

Ik heb   van de 15 vragen goed.
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Hoofdstuk 2
Woorden met ch of 
cht aan het einde

Dit hoofdstuk gaat over woorden met ch of cht aan het einde.
Je oefent eerst met woorden die eindigen op ch.
Daarna oefen je met woorden die eindigen op cht.

Opdracht 1
De woorden hierna eindigen op ch. Lees de woorden hardop.
Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder de ch.

pech
zich

kuch
toch

joch
lach

noch
glimlach

De uitspraak van de ch
De woorden in opdracht 1 eindigen op ch.
De klinker die ervoor staat is een korte klinker. Zoals in pech.
Je hoort de ch-klank ook duidelijk.
De ch klinkt anders dan de g. De ch klinkt iets harder.

Opdracht 2
De woorden hierna eindigen op cht. Lees de woorden hardop.
Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder cht.

aandacht klacht baklucht vlucht overgewicht
vrucht cameratoezicht echt Elfstedentocht regelrecht
fietstocht gerecht gevecht nacht zacht
recht Utrecht krijgsmacht gezocht wandeltocht

Cameratoezicht.
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Hoofdstuk 2   Woorden met ch of cht aan het einde

Opdracht 3
Hierna staan 6 zinnen. Vul in elke zin een woord in.
Gebruik woorden van opdracht 2.

Door   voelen veel mensen zich veiliger.

De kok maakt een heerlijk  

Uit de oven komt een heerlijke  

Je moet er meer   aan besteden.

Een banaan is krom, een komkommer is meestal  

De stad   ligt in het midden van het land.

Woorden met cht aan het einde
De woorden in opdracht 2 en 3 eindigen op cht.
De klinker die ervoor staat is (bijna) altijd een korte klinker.
Zet je deze woorden in het meervoud?
Dan krijgen deze woorden en erachter (nachten, vluchten).
Verdeel je deze woorden in lettergrepen?
Dan komt het afbreekstreepje tussen de ch en de t (nach – ten, vluch – ten).

Opdracht 4
Zet de volgende woorden in het meervoud.

de kracht de krachten

de zweetlucht

de plicht

de achternicht

de wandeltocht

het verkeerslicht
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Hoofdstuk 2   Woorden met ch of cht aan het einde

Opdracht 5
Verdeel de volgende woorden in lettergrepen.

vlechten vlech – ten

krachten

plichten

rechten

tochten

knechten

Opdracht 6
Kijk naar de menukaart van restaurant ‘Zeezicht’.
Zet een streep onder de woorden met ch of cht.

Voorgerecht

• donker of licht landbrood

• komkommer op smaak gebracht met zeezout

• kaarsrechte Hollandse asperges.

Hoofdgerecht

• reerug (zacht gegaard)

• kabeljauw (gesmoord in vocht)

• risotto met groenten (de glimlach van de natuur)

• jachtschotel.

Nagerecht

• toetje van de chef (met ijs en citrusvruchten)

• geurende kaas (zonder zweetlucht)

• coupe ‘Dag en nacht’ (met lichte en donkere chocolade).

Opdracht 7
Je kunt verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk.
Overleg dat met je begeleider.

Ga naar www.strux.nl en klik op de links bij deze opdracht.

Dit hoofdstuk ging over woorden met ch of cht aan het einde.
Je hebt geoefend met woorden die eindigen op ch.
En met woorden die eindigen op cht.

9037213010_Spelling_1F_D3.indb   10 29-10-14   10:45



11

Hoofdstuk 3
Woorden met ei of ij

Dit hoofdstuk gaat over woorden met ei of ij.
Je oefent met de uitspraak en de spelling van zulke woorden.

Opdracht 1
De woorden hierna worden geschreven met korte ei.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder de ei.

ei
trein

prei
klein

aardbei
geintje

beide
snelheid

Opdracht 2
De woorden hierna hebben een lange ij.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder de ij.

jij wij zij mij ijs tijd
fijn pijn partij twijfel maatschappij konijn

Lange ij en korte ei
De ij noem je een ‘lange ij’. De j is een lange letter, vandaar de lange ij.
De ei noem je een ‘korte ei’.
Het is duidelijker en makkelijker om de letters te noemen.
Prijs schrijf je met i j. Prei schrijf je met e i.

Vuistregels voor ij en ei
Er zijn geen vaste regels voor het gebruik van ij of ei.
Er zijn wel enkele vuistregels:

•  De ei staat in de achtervoegsels heid (snelheid), teit (puberteit), erlei (allerlei) 
en gerei (eetgerei).

• De ij staat in de achtervoegsels erij (slagerij), bij (vlakbij) en nij (lekkernij).

Weet je?
vuistregel = algemene regel die je in de meeste gevallen kunt toepassen.
Voorbeeld: In dit hoofdstuk leer je een paar vuistregels voor het gebruik van ij 
of ei.
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Hoofdstuk 3   Woorden met ei of ij

Opdracht 3
Vul de zinnen aan. Gebruik woorden met ei.

Iemand van 14 jaar is in z’n  

Een mier is een   diertje.

Op het station stap ik in de  

Een   is een rode vrucht met spikkeltjes erop.

Verdien je maar 2 euro per uur? Dat is wel heel erg  

Opdracht 4
Bedenk zelf 5 woorden met ei. Of zoek ze op.

Ga daarvoor naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Opdracht 5
Vul de zinnen aan. Gebruik woorden met ij.
Gebruik de woorden uit opdracht 2. Je hoeft niet alle woorden te gebruiken.

De kok hakt het uitje heel erg  

’s Winters ligt er soms   op de vijver.

De sprinter liep een vreselijk snelle  

De snelste sporter kreeg de eerste  
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Hoofdstuk 3   Woorden met ei of ij

Opdracht 6
Bedenk zelf 5 woorden met ij. Of zoek ze op.

Ga daarvoor naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

De ij als stomme e
In het woord ‘nauwelijks’ staat de ij.
Maar je spreekt deze letter anders uit.
Je spreekt deze letter uit als een korte u.
De ij in ‘nauwelijks’ noem je ook wel een stomme e.

Opdracht 7
Hierna staan 6 woorden.
Lees deze woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit.
In sommige woorden is de ij een stomme e. Zet een kruisje voor deze woorden.

 { dadelijk
 { onbelangrijk
 { dierenrijk

 { dierlijk
 { ogenblikkelijk
 { zeedijk

Opdracht 8
Wil je verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk?
Overleg daarover met je begeleider.

Ga naar www.strux.nl en klik op de links bij deze opdracht.

Dit hoofdstuk ging over woorden met ij of ei.
Je hebt geoefend met de uitspraak en de spelling van zulke woorden.
Je kunt het verschil tussen ij en ei niet horen. Er zijn ook geen echte regels.
De ij is soms een stomme e: nauwelijks, gevaarlijk.
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Hoofdstuk 4
Woorden met ou of 
ouw

Dit hoofdstuk gaat over woorden met ou of ouw.
Je oefent met de uitspraak en de spelling van zulke woorden.

Opdracht 1
De woorden hierna worden geschreven met ou.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder de ou.

stout
ouders

fout
schouder

koud
bout

hout
goud

Opdracht 2
De woorden hierna zijn met ouw.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit. Zet een streep onder de ouw.

vrouw
vouw

trouw
juffrouw

gebouw
touw

mouw
mevrouw

Opdracht 3
Bedenk zelf 2 woorden met ou.

1.   

2.   

Bedenk zelf 2 woorden met ouw.

1.   

2.   

Opdracht 4
Vul in de volgende zinnen woorden in. Gebruik de woorden van opdracht 1 en 2.

Ik struikel over een  

Hij tikte de jongen op zijn  

Brrrr, ik heb het  

Loop even om het   heen.

Bij een moer hoort een  
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Hoofdstuk 4   Woorden met ou of ouw

Het verschil tussen ou en ouw
Het verschil tussen ou en ouw kun je horen.
Dat verschil hoor je vooral als je het stamwoord in het meervoud zet.

1 mouw  2 mouwen

Bij het enkelvoud (mouw) hoor je de w niet altijd duidelijk.
Bij het meervoud (mouwen) hoor je de w duidelijk.

Opdracht 5
Zet de volgende woorden in het meervoud.

1 springtouw 2  

1 koffiejuffrouw 2  

1 stationsgebouw 2  

1 buurvrouw 2  

Opdracht 6
Zet de volgende woorden in het enkelvoud.

5 schrijffouten 1  

3 politievrouwen 1  

8 mouwen 1  

6 gebouwen 1  

Opdracht 7
Je kunt verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk.
Overleg daarover met je begeleider.

Ga naar www.strux.nl en klik op de links bij deze opdracht.

Dit hoofdstuk ging over woorden met ou of ouw.
Je hebt geoefend met de spelling van deze woorden.
Het verschil tussen ou en ouw hoor je vooral als je het stamwoord in het meervoud 
zet.

1 mouw     2 mouwen

Bij het enkelvoud (mouw) hoor je de w niet altijd duidelijk.
Bij het meervoud (mouwen) hoor je de w duidelijk.
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