
Naam:  Datum: 
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Thema 9 Pats poetsploeg

Kan ik dit al?
■■ Woorden schrijven met een medeklinker die niet wordt uitgesproken,  

maar wel geschreven.
■■ Weetwoorden met een dubbele medeklinker schrijven.
■■ Veelgebruikte afkortingen lezen en schrijven.
■■ Werkwoorden in de juiste vorm schrijven.
■■ Een koppelteken schrijven waar het hoort.
■■ Meervouden met apostrof en trema schrijven.
■■ Een trema schrijven waar het hoort.

Dictee 
  /35

■■ Luister goed.
■■ Schrijf de woorden op.

   

  

  

■■ Luister goed.
■■ Schrijf de zin op.

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1 W.z.j.? (Wat zeg je?) 
  /6

■■ Schrijf de afkortingen voluit.

a.u.b.  

tv  

o.m.  

z.s.m.  

EHBO  

d.w.z.  

verrassing ontbijt juffrouw

misschien ideeën voortdurend

hygiëne geïllustreerd applaus

De verrader uit West-Vlaanderen werd onmiddellijk gearresteerd.

De beroemdste bisschop uit Noord-Italië is geïnteresseerd in poëzie.

De ambtenaar uit Sint-Niklaas regelde een officiële ontmoeting in Oud-Turnhout.

alstublieft

televisie

onder meer

zo spoedig mogelijk

eerste hulp bij ongevallen

dat wil zeggen

 /60
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Opdracht 2 Veel te zien 
 /10

■ Schrijf het meervoud van de woorden.

bacterie pyjama 

wereldzee  een ski 

flamingo  toverfee 

trofee  epidemie 

melodie  kanarie 

Opdracht 3 Hard gewerkt 
 /9

■ Schrijf het werkwoord in de juiste tijd.

antwoorden (v.t.) De jongen  niet op de vraag.

interviewen (v.d.) De reporter heeft de minister .

eren (v.d.) De burgemeester werd  door de bevolking.

verwachten (v.t.) Oma  mij vandaag.

snijden (t.t.) Dat scherpe mes  heel goed.

erven (v.d.) Ik heb nog nooit iets .

vermelden (t.t.) Waarom  jij niet dat je ziek bent?

spreken (v.d.) Mijn ouders hebben met mijn trainer . 

begrijpen (v.t.) Ik  die opdracht niet.

bacteriën pyjama’s

wereldzeeën ski’s

fl amingo’s toverfeeën

trofeeën epidemieën

melodieën kanaries

antwoordde

geïnterviewd

geëerd

verwachtte

snijdt

geërfd

vermeld

gesproken

begreep

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Juf/Meester vindt


