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Woorden met cc die klinken als s of k Spelling

Naam: Groep: 
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Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met c die klinkt als
s of k

2

a      epteren

a        ountbeheer

a        ordeon

a      ties

va       in

a        uzuur

a       enten

conta        ten

Welke woorden staan hier? Vul in c of cc. Schrijf de woorden op.

1 Schrijf de antwoorden in de puzzel. Kies uit:
accijns  broccoli accu  succes  accent

Welk woord kun je maken met de letters in de circkels?

horizontaal - van links naar rechts

1. groene groente met een stam

2. het gaat erg goed, het is een ...

verticaal - van boven naar beneden

1. dit betaal je extra voor o.a. benzine

2. Ergens de nadruk op leggen, je legt het
... ergens op

verborgen woord: 

2

3. de batterij voor je telefoon noem je ook wel een ...

Wat ga je oefenen? 
    woorden met cc die klinken als k
    woorden met cc waarvan één c klinkt
    als s en de andere c klinkt als k
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4 5

6 7

heimwee
weiland
reizen

dreig
zeilen
meisje

eigeel
einde
eieren

eikel trein eigen meid

weide
plein
eisen
paleis
treinen
fontein

Wat ga je oefenen? 

    woorden met ei
Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met ei.

Welke negen woorden met ei zie je hier staan? Schrijf de woorden op.1

dreig eigeel

meisjemeisje
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Maak een nieuw woord door de letter(s) te veranderen. Schrijf het nieuwe woord op.3

  winkel
win         ei

eigeneigen

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ei

Spelling

plein

paleis

fonteinfontein

  

  

 

 

  
 

 

 

Kleur alle woorden met ei en schrijf ze op. 2

gieren

viezerik

paleis

weide

dierenrijk

lelijk

treinen

plein

eisen

ieder

fontein

spriet kies

    troon
  oo         ei

  ogen
o         ei

     moed
   oe         ei

heimweeweilandreizendreigzeilenmeisjeeigeeleindeeieren

spijker
schilderij
radijs

woestijn
snijtanden
oprijlaan

fijn
bladzijde

pijl

pijl kijken bijten slijm

bevrijding
lijsten
tijdelijk
bijdrage
partij

spijkerbroek

Wat ga je oefenen? 

    woorden met ij
Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met ij.

Welke negen woorden met ij zie je hier staan? Schrijf de woorden op.1

spijkerspijker woestijn fijnfijn
schilderij snijtanden bladzijde
radijs oprijlaan pijl
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Maak een nieuw woord door de letter(s) te veranderen. Schrijf het nieuwe woord op.3

pijl kijken

   pool
oo         ij

  kuiken
 ui         ij

bijten

    boten
   o         ij

slijmslijm

   sloom
 oo          ij

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ij

Spelling

bevrijdingbevrijding
lijstenlijsten
tijdelijk
bijdrage
partijpartij

spijkerbroekspijkerbroek

  

  

 

 

  
 

 

 

Kleur alle woorden met ij en schrijf ze op. 2

spijkerschilderijradijswoestijnsnijtandenoprijlaanfijnbladzijdepijl

preien

lijsten

tijdelijk

marsepein

bijdrage

 steile

 partij

bevrijding

leiding

meisje

spijkerbroek

allerlei weiland

tijger

dolfijn

koninklijk

konijn

tapijt

verwijder

pleister

weiger

steiger

keizer

bereiken

gewei

lakei

meikever
ijsco

eigentijds
steil  stijl

steil  rijst  arbeider tijdelijk afscheid      aardbei

allerlei  partij  spijker  vrijdag  aanleiding      bevrijding

leiden  lijden
reiger

hei  hij

andijvie
peil  pijl
marsepein
praktijk

1 Kijk goed naar de woorden. Kleur alle woorden met de ei oranje. 
Kleur alle woorden met ij groen.

2

pleisterpleister

weiger

steigersteiger gewei

tijger

dolfijn

koninklijkkoninklijk

konijn

tapijt

verwijderverwijder

Schrijf de woorden aan de goede kant. 

woorden met ijwoorden met ei
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3 Welke woorden staan hier? Vul in ij of ei. Schrijf de woorden op.

reiger
leiden  lijden

eigentijdseigentijds
ijscoijsco

hei  hij steil  stijl

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ei of ij

Spelling

Wat ga je oefenen? 

    woorden met ei
    woorden met ij
    

Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met ei en ij.

pleister dolfijn     konijn steiger  tapijt     bereiken
tijger  koninklijk    weiger keizer  verwijder    gewei 

l       den

r         ger

lak      

h      

m     kever

sco

gent     ds

st      l

andijvie
peil  pijlpeil  pijl
marsepeinmarsepein
praktijk

and       vie

p        l

      marsep       n

prakt      k

astronaut
augurk

dinosaurus

flauw
nauwkeurig

fauna

aura
pauw
sauna

laurier
augustus

wenkbrauw
morgendauw

pauper
kabeljauw

blauw auto aula  klauw
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ANTWOORDENBLAD
Woorden met au(w)

Spelling

Maak een nieuw woord door de letter(s) te veranderen. Schrijf het nieuwe woord op.3

Wat ga je oefenen? 

    woorden met au(w)
Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met au(w).

Welke negen woorden met au(w) zie je hier staan? Schrijf de woorden op.1

flauwflauw
augurk nauwkeurig pauw

faunafauna

augustusaugustus

morgendauwmorgendauw
pauper

kabeljauw

  

  

 

 

  
 

 

 

Kleur alle woorden met au(w) en schrijf ze op. 2

astronautaugurkdinosaurusflauwnauwkeurigfaunaaurapauwsauna

meervoud

augustus

laurier

nou

wenkbrauw

trouw

morgendauw

pauper

zout

kabeljauw

kabouter

mouw kou

       bloem
oem          auw

    foto
fo         au

     hoela
 hoe         au

       klok
ok         auw


