Leerinhoud spelling groep 8
Wat leert uw zoon of dochter dit schooljaar allemaal?
Spelling
Aanbod groep 8
Herhalingsdoelen uit groep 7
Meervoud met -ee en -ie. Je schrijft -ën
Valt de klemtoon niet op -ie ? Je schrijft -n + een trema
Lange klank einde klankgroep
Korte klank einde klankgroep
Je hoort een /s/ Je schrijft een c
Je hoort een /k/ Je schrijft een c
Meervoud én een lange klank aan het einde, behalve bij -ee
Ook; ‘s ochtends

Voorbeeld
knieën
molen
mollen
circus
auto’s, dominees

Instructiedoelen groep 8
Kan je van deze stof iets maken,
eindigt het woord meestal op -en
Je hoort /ie/, /i/ of /j/
Je schrijft -y Onthouden
Tussen -s; Je hoort een /s/
Je schrijft een -s
Tussen –n; Je hoort /en/
Schrijf een –(e)n
Je hoort /j/ of /w/
Je schrijft -iaal, -ieel, -ueel
Botsende klinkers, zet een trema op de tweede klinker
Botsende klinkers Schrijf een koppelteken
Uitbreiding knieën; Klemtoon niet op ik, es, el, et
schrijf alleen -en erachter
Afkortingen. Gebruik 1 of meer punten. Bij hoofdletters en veel
gebruikte afkortingen geen punten.
Bezitsvormen
Woorden met of zonder ‘s
alle / allen

Voorbeeld
houten
rugby
Dorpsstraat
bloemenvaas
liniaal
ruïne
auto-ongeluk
knieën, haviken
tv
van jou, jouw trui
logés, foto’s
Alle kinderen gaan naar huis.
Allen gaan naar huis.

Leerinhoud spelling werkwoorden
Wat leert uw zoon of dochter dit schooljaar allemaal?
WERKWOORDSPELLING groep 6, 7, 8
Is het woord een persoonsvorm?
Groep 6
TEGENWOORDIGE TIJD
= O.T.T.

ik

ik vorm

Nee, pas de gewone spellingregels toe.
Ja, volg het schema.
Groep 7
VERLEDEN TIJD
= O.V.T.
ZWAKKE WW
Volg onderstaande
regels.
ik

bijv. ik loop
Ook wel GEBIEDENDE WIJS
1.
ander

ik vorm + t

ander

bijv. hij loopt
Let op; Als jij achter het werkwoord
staat, geen +t.
Bijv. loop jij?
2.

STERKE WW
Pas de gewone
regels toe.

ik vorm
+ de of te*

verandering van
klank

bijv. ik zette
ik wandelde
4.a.

bijv. ik liep

ik vorm
+ de of te*

verandering van
klank

bijv. hij zette
hij wandelde

bijv. hij liep

5.a

5.b

4.b

* Haal v.h. hele ww
–en af.
Wat is de laatste
letter? Staat die letter
in ’t ex-kofschip?
Ja: ik vorm + te
Nee: ik vorm + de
meer

hele werkwoord
bijv. wij lopen
3.

meer

ik vorm
+ den of ten**

verandering van
klank

bijv. wij zetten
wij wandelden
6.a
** Haal v.h. hele ww –
en af.
Wat is de laatste
letter? Staat die letter
in ’t ex-kofschip?
Ja: ik vorm + ten
Nee: ik vorm + den

bijv. wij liepen
6.b

Groep 8
VOLTOOID DEELWOORD
VOLTOOIDE TEGENWOORDIGE TIJD
= V.T.T.
HULPWERKWOORD +
(= hebben, zijn, worden)

VOLTOOIDE VERLEDEN TIJD
= V.V.T.
ge - + …
be - + …
ver - + …
ont - + …
7.

Let op;
1. Langer maken om te horen wat er achteraan staat.
2. Kan eindigen op -t,-d of -en
Bijv. Er wordt gelachen.
Ik ben gevlucht.
(Lidwoord)
de, het, een

Bijv. de

Bijv. Er werd gelachen.
Ik had gerend.

BIJVOEGLIJK GEBRUIKT
VOLTOOID DEELWOORD
zegt iets over het laatste woord
en het is een werkwoord
8.
geplaatste

Let op;
1. Het is een werkwoord.
2. Eindigt op -e of -en.
3. Schrijf het zo kort mogelijk op.
4. Als het voltooid deelwoord ook op –en eindigt, schrijf je –en.
Bijv. Wij hebben gelopen, de gelopen race, het gemaakte werk.

TEGENWOORDIG DEELWOORD
Hele werkwoord +d of +de
Bijv. lopend, wandelend
9.

(Zelfstandig naamwoord)
een z.n.

advertentie

