
Spelling: Kijker 7: les 4: Meervouden en verkleinwoorden  

                                      

Nodig: 

• Werkboekje Spelling Kijker 7 p. 4 oefening 6 en 7 

• Loepje p. 6, 8 en 9  

• Blauwe en groene balpen 

• Mag-taak: scheurblok oef. 82 en 83 

 

Opdrachten: 

Meervouden  

• Neem je Loepje op p. 9 en lees aandachtig het deeltje van de zelfstandige 

naamwoorden (= z.n.) 

 

 

 

Het meervoud zoeken van een z.n. kunnen we doen op 3 manieren: 

 

*we voegen een ‘s’ toe: bvb. broer → broers 

 

*we voegen ‘en’ toe: bvb. wolk → wolken 

            

*we voegen ‘eren’ toe: bvb. rund → runderen 

 

   Pas op voor de katten- en de berenstukjes! 

 

   zus →  zussen 

   buur → buren 

              ! Sommige woorden hebben 2 meervoudsvormen: 

       bvb. motor → motors of motoren 

                datum → datums of data 

 

 

 

 

 



Verkleinwoorden 

       •     Neem je Loepje op p. 8 en lees aandachtig de volledige pagina. 

 

  Het verkleinwoord zoeken van een z.n. doen we door het toevoegen van een 

               achtervoegsel: 

  * we voegen een ‘je’ toe: bvb. hoed → hoedje 

 

  * we voegen een ‘tje’ toe: bvb. dier → diertje 

 

  * we voegen een ‘pje’ toe: bvb. bloem → bloempje 

 

  * we voegen een ‘etje’ toe: bvb. man → mannetje 

                                                             koningin → koninginnetje 

 

      → Pas hier op voor de kattenstukjes! 

 

 

Enkele moeilijke! 

 

  * bij een woord dat eindigt op: 

      a → aa    bvb.  sla           → slaatje 

      o → oo    bvb.  auto       → autootje 

      u → uu    bvb.  paraplu → parapluutje 

 

      ie →  ie    bvb.  knie        → knietje 

      oe → oe  bvb.  koe        → koetje 

      ee → ee   bvb.  zee        → zeetje 

 

 

 * bij een woord dat eindigt op: 

     ng → nk    bvb. ketting → kettinkje 

                                 koning → koninkje 

 

 

Enkele speciale! Het woord verandert van klank! 

 

*blad → blaadje 

*glas  → glaasje 

*schip → scheepje 

 

 



Samenstellingen 

• Neem je Loepje op p. 6 en lees aandachtig de volledige pagina. 

 

Als je woorden samenvoegt, krijg je een samenstelling. 

Je kan elk deel van de samenstelling ook in het meervoud zetten en de delen terug 

aan elkaar kleven: 

 

bvb. blok + doos →  blokken + dozen → blokkendozen 

 

             Pas op voor de katten- en de berenstukjes! 

 

 

• Maak op p. 4 oef. 6. 

Ik schrijf het meervoud en het verkleinwoord. 

bvb. motor → motors of motoren        motor → motortje 

 

Tempodifferentiatie: Blauwe zone mag je maken, maar moet niet gemaakt worden. 

 

• Verbeter nu oef. 6 met behulp van de correctiesleutel met groene balpen. 

Schrijf de foutieve woorden 1 keer  in de gele zone met groene balpen. 

 

• Maak op p. 4 oef. 7. 

Ik schrijf het meervoud en kleef de woorden aan elkaar. 

bvb. abrikoos + pit  = abrikozen + pitten 

                                   = abrikozenpitten 

 

Pas op voor de katten- en de berenstukjes! 

 

Tempodifferentiatie: Blauwe zone mag je maken, maar moet niet gemaakt worden. 

 

• Verbeter nu oef. 7 met behulp van de correctiesleutel met groene balpen. 

Schrijf de foutieve woorden 1 keer  in de gele zone met groene balpen. 

 

• Mag-taak: scheurblok oef. 82 en 83 

 

 

 

 


