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spelling rrab

Dit ga je leren
fe leert hoe je woorden met au en ou schrijft.

o
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pauw

hout

politieauto

ouderwets

Dit moet ie weten
Woorden met au en ou zijn weetwoorden.
fe leert deze woorden uit je hooftl.
Het au-web kan je daarbij helpen.

Og r

schrijf hetwoord op
Kies uit kauwen I klauteren
snauwen

I
z

i

pauzeren

mevrouwen

sauzen

toeschouwers

m-zitten op een bankje.
Ze pleven
tijdens het winkelen.
3 Ze kijken hoe de schilders omhoog k4 De schilder5 5ff de muren van een pand
plagen de schilders.
5 Een paar klf
6 Die worden toegelachen door de tIË.
7 'Ca zelf schilderen dames,'sÕze.
OO 2

/yy1 o./1 l'1 lYl I n I ¡.P,/Y1 ,

Drie

ot),ouw, au of auwì Schrijf het woord op

r Niet alle agenten houden van de |tomatisering.
z Ze moeten alles veel nfkeuriger invullen.
3 En die computerformulieren maken hen benfd.
4

Je moet ook steeds vragen

herkJen

die je anders

over zou slaan.

5

fderwets formulier kon je nog eens iets bijkrabbelen.
En dan al die verbfingen aan het systeem!

Op een

6
7 Daar wordt het ook niet eenvfdiger door.
8 ls er wel een betrJbare beveiligingl

o

9 Veel agenten mifen

hier aljaren over.

toZe willen meer tijd op straat of in hun politieJto.
Taal actief
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tfu.effin&
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les

werkwoorden met verschillende betekenissen

12

Werkwoorden die op elkaar lijken, maar die een andere betekenis hebben

E¡ I Vul het schema

Sz

werkwoord

leiden

liiden

overdrijven

overdrliven

verleden tiid enkelvoud

leidde

leed

dreefover

overdreef

voltooid deelwoord

geleid

geleden

overgedreven

overdreven

betekenis

sturen

pijnhebben

voorbijtrekken

groter voorstellen

verleden tijd enkelvoud

voltooid deelwoord

reizen

tl,Ptv:.ãø

De familie is naar Londen

rijzen

De cake is goed

lijden

Celukkig heeft Minoes niet

leiden

Opa werd naar zijn stoel

bereiden

De kok heeft de maaltijd

berijden

De amazone heeft het paard

stofzuigen

lk heb het hele kleed

Een werkwoord, twee betekenissen.
Vul het voltooid deelwoord van beide betekenissen in

z
3

4

6

rn ¡'ell.l

p,r.

vt,rl,(rõTn

overstromen

Het water is de emmer

overstromen

Daardoor is de keukenvloer

doorzoeken

We bleven zelfs toen het donker werd

doorzoeken

Zelfs de kofferbak hebben we

voldoen

Mijn vader heeft de tank weer

voldoen

Hij heeft de rekening net

ondergaan

De zon is net

ondergaan

En ik heb de koude campingdouche

5 voorspellen

,

in

werkwoord

r

o

a¡de¡eHemtoon

Hinkenhetzelfile

,r

Å,

o

o

Hij heeft me zijn moeilijke woord

voorspellen

lk heb

overkomen

Mijn penvriendin is uit Engeland

overkomen

Dat is het mooiste wat me ooit is

Taal actief

dat ik het nqg eens fout ga schrijven

. Oefenbladen spelling . groep 8 .

@

o
Malmberg k-Hertogenbosch

