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Spellinghulpjes

Is het eerste 
woord een 
zelfstandig 
naamwoord?

Schrijf e rodekool

nee

ja

Heeft het 
eerste woord 
alleen een 
meervoud 
op -en?

nee

ja

Schrijf en *

woordenboek

Schrijf e
groenteman

78

tent of hond?
Ik schrijf t.

tent

hond

Ik schrijf d.

Ik hoor

Ik hoor

Ik maak 
het woord 
langer.

tenten

honden

t

d

Aan het eind
van het woord
hoor ik          .t

* Let op: er zijn uitzonderingen: Koninginnedag, apekooi

woordenboek of groenteman?
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79

jager of bakker?

Welke klank hoor 
je aan het einde 
van de klankgroep?

Ik schrijf één teken.
a , e , o , u

Verdeel het
woord in 
klankgroepen.

aa, ee, oo, uu
Dit is een 
lange klank. 

a, e, i, o, u
Dit is een 
korte klank. 

jager

Ik schrijf hierna
twee dezelfde
medeklinkers.

bakker
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Spellinghulpjes

Is het eerste 
woord een 
zelfstandig 
naamwoord?

Schrijf e rodekool

nee

ja

Heeft het 
eerste woord 
alleen een 
meervoud 
op -en?

nee

ja

Schrijf en *

woordenboek

Schrijf e
groenteman

78

tent of hond?
Ik schrijf t.

tent

hond

Ik schrijf d.

Ik hoor

Ik hoor

Ik maak 
het woord 
langer.

tenten

honden

t

d

Aan het eind
van het woord
hoor ik          .t

* Let op, er zijn uitzonderingen: zonneschijn, apekool

woordenboek of groenteman?
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Is het eerste 
woord een 
zelfstandig 
naamwoord?

Schrijf e rodekool

nee

ja

Heeft het 
eerste woord 
alleen een 
meervoud 
op -en?

nee

ja

Schrijf en *

woordenboek

Schrijf e
groenteman

78

tent of hond?
Ik schrijf t.

tent

hond

Ik schrijf d.

Ik hoor

Ik hoor

Ik maak 
het woord 
langer.

tenten

honden

t

d

Aan het eind
van het woord
hoor ik          .t

* Let op: er zijn uitzonderingen: Koninginnedag, apekooi

woordenboek of groenteman?
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Spellinghulpjes

t of d?

Haal van het hele werkwoord -en af.
Zit de laatste letter in ’t kofschip x?
Ja  De verleden tijd is stam + te(n).
 Het voltooid deelwoord eindigt op t.
Nee  De verleden tijd is stam + de(n).
 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

tegenwoordige tijd

verleden tijd
zelfde klank

verleden tijd
andere klank

Persoonsvorm

80

kleur, vind, 
f luit

kleurt, vindt, 
f luit

kleuren, vinden,
f luiten

kleurde, raadde
fietste, praatte

kleurden, raadden 
fietsten, praatten

f loot
vond

riep

floten
vonden

stam
ik, … jij?
enkelvoud

stam + t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

stam + den
stam + ten

meervoud

enkelvoud
stam + de
stam + te

Maak meervoud, 
dan hoor je d of t. 

enkelvoud  
eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.enkelvoud 
eindigt niet op      t

meervoud

meervoud Schrijf wat je hoort.
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voltooid deelwoord
zelfde klank

voltooid deelwoord
andere klank

ik heb gekleurd
eindigt op d of t

ik heb gefietst

eindigt meestal op en ik heb gevonden

ik heb gezocht

bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

zelfde klank
 een gefietst parcours 
 de gefietste afstand

voltooid deelwoord 
of 
voltooid deelwoord + e

 een gekleurd huis
 de gekleurde stoel 

 de gevonden sleutelvoltooid deelwoord
bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord

andere klank

Voltooid deelwoord

eindigt soms op t

ik 

 de

81
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Spellinghulpjes

t of d?

Haal van het hele werkwoord -en af.
Zit de laatste letter in ’t kofschip x?
Ja  De verleden tijd is stam + te(n).
 Het voltooid deelwoord eindigt op t.
Nee  De verleden tijd is stam + de(n).
 Het voltooid deelwoord eindigt op d.

tegenwoordige tijd

verleden tijd
zelfde klank

verleden tijd
andere klank

Persoonsvorm

80

kleur, vind, 
f luit

kleurt, vindt, 
f luit

kleuren, vinden,
f luiten

kleurde, raadde
fietste, praatte

kleurden, raadden 
fietsten, praatten

f loot
vond

riep

floten
vonden

stam
ik, … jij?
enkelvoud

stam + t
jij, hij
enkelvoud

hele werkwoord

stam + den
stam + ten

meervoud

enkelvoud
stam + de
stam + te

Maak meervoud, 
dan hoor je d of t. 

enkelvoud  
eindigt op      t

Schrijf wat je hoort.enkelvoud 
eindigt niet op      t

meervoud

meervoud Schrijf wat je hoort.
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