
Spelling: Kijker 8: les 13: Woorden met au/ou/auw/ouw/ 

                                              ei/ij 

                                              Pv. in de t.t.  

Nodig: 

• Werkboekje Spelling Kijker 8 p. 13 oefening 25 en 26 

• Loepje p. 24 en 40-42 

• Overschrijfkaart 48-49 

• Blauwe en groene balpen 

• Meetlat 

• Mag-taak: scheurblok oef. 93, 100, 101 

 

Opdrachten: 

 

• Maak op p. 13 oef. 25. 

 

Vul eerst het woord in de 2 linkerkolommen aan met au, ou, auw of ouw/ei of ij. 

Dit zijn allemaal infinitieven (‘ik zal...’ bvb. bouwen) 

Tip: Bij twijfel kan je dit woord opzoeken in je Loepje p. 40 (ei-woorden) of p. 42 (au-

woorden). 

 

Schrijf dan eerst de stam (= de ‘ik’-vorm) op (op het korte lijntje net boven de zin). 

Tip: Bij sommige woorden staat een uitroepteken d.w.z. dat bij deze wwn. de stam 

eindigt op een 'd’ (bvb. ‘ik rijd’). 

 

Schrijf nu ook de juiste persoonsvorm in de zinnen. 

Je kan hiervoor kijken naar het werkwoordschema van de t.t.  (Loepje p. 24).  

Of: 

Je kan ook eens de pv. vervangen door ‘werken’ (zoals we vaak deden in de klas): 

 

WERK = STAM 

WERKT = STAM + T 

 

 

Let op! Wat is het onderwerp van de zin?  

 Gebruik je de stam, stam +t of de meervoudsvorm? 

  

Denk eraan! We schrijven een hoofdletter bij het begin van een zin. 



  

Differentiatie: Als deze oefening moeilijk lukt, kan je overschrijfkaart 48 gebruiken. 

Als je twijfelt, kijk dan op de overschrijfkaart en schrijf het woord over 

in je werkboek. Plaats eerst voor het woord in je werkboek een kruisje 

met potlood. 

            

• Verbeter op p. 13 oef. 25 

 

Verbeter oef. 25 met de overschrijfkaart 48 met een groene balpen:  

Onderlijn met je meetlat het foutieve ww. met groene balpen. 

Schrijf nu de fout geschreven wwn. in de gele zone 1 keer met groene balpen. 

 

 

• Maak op p. 13 oef. 26 

 

Lees eerst de volledige tekst.  

Schrijf dan de persoonsvorm in de t.t. 

 -Zoek het onderwerp. 

 -Bepaal de vorm (stam, stam + t of meervoudsvorm). 

 -Vertrek steeds vanuit de stam. 

 

   Je kan ook terug de pv. vervangen door ‘werken’ (zie kadertje). 

          

 

Let op!  Sommige werkwoorden zijn samengesteld en scheidbaar.  

Bijvoorbeeld ‘wegglippen’: Ik glip weg. 

Deze wwn. hebben we ook in Kijker 6 geoefend. 

 

Differentiatie: Als deze oefening moeilijk lukt, kan je overschrijfkaart 49 gebruiken. 

Als je twijfelt, kijk dan op de overschrijfkaart en schrijf het woord over 

in je werkboek. Plaats eerst voor het woord in je werkboek een kruisje 

met potlood. 

 

 

• Verbeter op p. 13 oef. 26 

 

Verbeter oef. 25 met de overschrijfkaart 49 met een groene balpen:  

Onderlijn met je meetlat het foutieve ww. met groene balpen. 

Schrijf nu de fout geschreven wwn. in de gele zone 1 keer met groene balpen. 

 

• Mag-taak: scheurblok oef. 93, 100, 101 

 



 

 

 

 


