Categorieën Taal Actief 4
1

Plant-woord + strik-woord + worst-woord

Luisterwoord
Je schrijft het woord zoals je het hoort.

2

Wolk-woord + berg-woord

Luisterwoord
Soms hoor je hier /u/,
Maar je schrijft geen u.

3

v/f-woord + s/z woord

Luisterwoord
Soms weet je niet zeker of je /f/ of /v/ hoort.
Bij /f/ komt geen geluid mee uit je keel.
Soms weet je niet zeker of je /s/ of /z/ hoort.
Bij /s/ komt geen geluid mee uit je keel.

4

sch-woord + schr- woord

Luisterwoord
sch heeft drie letters.
schr heeft vier letters.

5

ng-woord + nk-woord

Luisterwoord
Je hoort ng zoals bij tong. Je schrijft ng
Je hoort /nk/ zoals bij bank. Daar mag geen /g/ tussen.

6

-eer -oor -eur woord

Luisterwoord
Ik hoor /ir/, ik schrijf met een /eer/
Ik hoor /or/, ik schrijf met een /oor/
Ik hoor /ur/, ik schrijf met een / eur/

7

-aai –ooi -oei woord

Luisterwoord
Ik hoor een / j/ ik schrijf een /i/.

8

-eeuw -ieuw -uw woord

9

-cht + ch-woord

Luisterwoord
/eeuw/ en /ieuw/, vergeet niet de /u/.

Weetwoord
Nacht-woord: korte klank + cht met de ch van nacht.
Behalve bij: Hij Ligt, hij legt en hij zegt.
Lach-woord: Er zijn een paar woorden met /ch/ in het midden. Die leer je.

10

-ei + -ij woord

Weetwoord

11

-au + -ou woord

Weetwoorden

12

Liter-woord

Weetwoord

13

Cijfer-woord + insect-woord

14

Krab-woord

Je hoort /ie/, je schrijft /i/.
Weetwoord
Cijfer-woord: Je hoort /s/, je schrijft /c/.
Insect-woord: Je hoort /k/, je schrijft /k/.
Weetwoord

15

Thee-woord

Je hoort /p/, je schrijft /b/.
Weetwoord

16

Leenwoorden

17

Voorvoegsels

18

Achtervoegsels

Je hoort /t/, je schrijft /th/.
Weetwoord
Team: Je schrijft deze woorden op de Engelse manier.
Chauffeur: Je schrijft deze woorden op de Franse manier.
Taxi: Je hoort /ks/, je schrijft /x/.
Baby: Je hoort /i/, /ie/ of /j/ en schrijft een /y/.
Weetwoord
Ik hoor de /u/ ik schrijf de /e/

Weetwoord
Achtervoegsel –ig. Ik hoor /ug/, ik schrijf / ig/.
Achtervoegsel –lijk. Ik hoor / lijk/, ik schrijf /lijk/.

19

Achtervoegsel

Weetwoord

Garage-woord

Achtervoegsel –heid. Ik hoor /heit/, ik schrijf /heid/.
Weetwoord

isch(e)-woord

Je hoort /zju/, je schrijft /ge/.
Weetwoord

22

Tie-woord

Je hoort /ies/, je schrijft /isch(e)/.
Weetwoord

23

-iaal + -ieel + -ueel woord

24

Verkleinwoorden

25

-d woord

26

Kasteel-woord

20

21

Je hoort /tsie/ of /sie/, je schrijft /tie/.
Weetwoord
Je hoort /iejaal/, je schrijft /iaal/.
Je hoort /iejeel/, je schrijft /ieel/.
Je hoort /uweel/. Je schrijft /ueel/.
Regelwoord
Je hoort /u/, je schrijft /e/.
Het grondwoord is (…). Dat is een (… regel).
Je plakt er /je/ , /tje/ of /etje/ achter.
Regelwoord
Je hoort een / t/ aan het eind van een woord, dus langer maken.
Je hoort dan of he een /d/ of /t/ moet schrijven.
Regelwoord
Hoor ik aan het eind van de klankgroep een medeklinker of tweetekenklank?
Dan schrijf ik wat ik hoor.

27

Jager + sla + banaan woord

Regelwoord
Hoor ik aan het eind van de klankgroep een lange klank? Dan schrijf ik de lange
klank met 1 letter.
Hoor ik een lange klank aan het eind van een WOORD, dan schrijf ik de lange
klank met 1 letter. Behalve de /ee/ die blijft met z’n 2.

28

Bakker-woord

Regelwoord
Hoor ik aan het eind van de klankgroep een korte klank? Dan schrijf ik de
volgende medeklinker dubbel.

29

Keuken-woord

Dit geldt ook bij sommige meervouden, zoals: ballen en raketten.
Regelwoord
Hoor ik aan het eind van de klankgroep een tweetekenklank? Dan schrijf je
wat je hoort.

30

31

Duiven + huizen woord

Vergrotende en overtreffende trap

32

Onbeklemtoonde woorden

33

Apostrof ‘s

34

Trema-woorden

36

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

37
38

Samenstellingen
Hoofdletters

Regelwoord
Een woord eindigt op een /f/. Maak je het woord langer dan verandert
het in een /v/.
Een woord eindigt of /s/. Maak je het woord langer dan verandert het
in een /z/. (maar niet na een korte klank (bos = bossen)
Regelwoord
Grondwoord + er
Grondwoord +st
Regelwoord
Na een onbeklemtoonde /e/ of /i/ komt er geen dubbele medeklinker.
Dit geldt voor /esen/, /eten/, /iken/ en /iten/.
Regelwoord
’s Morgens: Je hoort /s/, je schrijft /’s/.
Let op: Na de /’s/ komt een spatie!
Piano’s: Je hoort /oos/, je schrijft /piano’s/.
In het enkelfout hoor je een lange klank aan het einde, in het
meervoud komt dan een /’s/.
Regelwoord
Meervoud: je schrijft een trema op de laatste e.
Ligt de klemtoon niet op de laatste klankgroep? > oliën
Ligt de klemtoon wel op de laatste klankgroep? > knieën
Overige woorden: kijk of de klinkers verkeerd gelezen kunnen worden.
Ja > schrijf een trema op de klinker waarmee de klankgroep begint.
Regelwoord
Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt waarvan een zelfstandig
naamwoord is gemaakt. Dit eindigt op /en/.
Zie samenstellingen kaart
Regelwoord
Eigennamen van mensen, dieren en dingen schrijf je met een
hoofdletter.
Dingen zijn: Aardrijkskundige namen, bedrijven, organisaties,
feestdagen, titels van boeken en films.

