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biivoegliik gebruikt voltooid deelwoord zelfde klank (4-5)
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Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van ze1ftle-klankwerkwoorden.
zelfrle klank
hele werkwoord

fietsen
gefietst

voltooid deelwoord

bijvoeglijk gebruikt

schatten
geschat
de geschatte afstand

de gefietste aßtand

voltooid deelwoord

El

r

pz

Vul het schema in
_____-t_, -_ _ -l

werKwooro

voltooid deelwoord

ontdekken

Het geheim is ,ô'v't.4 .ã

ontsnappen

De stank is

de

mislukken

De tekening is

de

tel<en ing

pesten

De jongen werd

de

jongen

stichten

De stad is

de

stad

knippen

De stof is

de

stof

zetten

De dokter heeft de breuk

de

breuk

bijvoeglijk gebruikt
voltooid deelwoord
LI
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Beste vrienden,

Hierbij stuur ik

mijn

ervaringen

lk ben gisteren aangekomen in het

gebied.

De door de orkaan

schade is enorm

De op tijd

mensen kamperen tussen het puin.

Overal zijn

wegen.

hulpverleners zetten tenten op

De

mensen zijn dankbaar

De van onzekerheid

Het zal tijd kosten om de
weer op te zetten.

gezondheidszorg

Uit Honduras, jullie Cer

Taal actief
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Maak een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van het werkwoord
Vul het woord in.

r samenvatten
z verwoesten
3 veroorzaken
4 ontvluchten
5 verstoppen
6 inzetten
7 verlossen
8 aantasten
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i extra oefenen

Dit ga ie leren
|e leert hoe je samenstellingen met de
tussenletter e schrijft.

Waarom krijgen deze woorden geen
en maar eì
Schrijf ze op bij de juiste reden.
zonnebril
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boordevol i riistebrii
groenteman

fe schrijft e als:
. het hele woord geen zelfstandig naamwoord

Het hele woord is geen zelfstandig
naamwoord.

is (reuzeleuk)

,{,rr.nrlnn
Het eerste woord heeft ook een meervoud
op -es.

.

het eerste woord geen zelfstandig
naamwoord is (rodekool)

.

het eerste woord geen meervoud op -en heeft

.

het eerste woord ook een meervoud op -es
heeft (groenteman)
het eerste woord geen meervoud heeft
(riistepap)

(aspergesoep)

Het eerste woord heeft geen meervoud

.

Het eerste woord verwijsi naar iets of
iemand waarvan er één is.

|e schrijft ook e als:
. het eerste woord naar iets of iemand verwijst,
waarvan er Ínaar één is (Koninginnedag)
. een of beide woorden in de samenstelling
geen letterlijke betekenis hebben (apekool)

Een of beide woorden in de samenstelling

hebben geen letterlijke betekenis.

fe leert deze regel

spellinghulp

pz

in stappen met de

wo ord.enb oek

of groentemøn.

llel ofgeen tussen-nl
Maak samenstellingen

r schat + bout
z paard + staart
3 pik + donker
4 plat + land
5 boek + kast
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6 rood + kool
7 beer + sterk :
8 pad + stoel :
g aap + trots
ro Koningin + dag

r

bol + boos

t2 rug + spraak
r3 spin + wiel

:
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