
Super Spellen

naam:

Zichtzending
Leerkracht
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.65 Blok 6 week 16

Doel: Ik ken “schaarwoorden” en kan deze regel toepassen. 

“Schaarwoord. Hoor je een “sch”, dan schrijf je altijd “sch”.

Schaarwoorden

Verzamel deze week ‘schaarwoorden’. Kijk in schoolboeken, thuis in tijdschriften 
en op de computer. Schrijf of plak ze hier of op een groot vel!

de schaar
scheef
het schip
het schort 
de schaaf

bloempjes wormpje
duimpjesfilmpjes

ik pluk een roosje.

1                   3 

2                   4 

Z 

Oefenopdracht: Verzamelen
Vandaag is de oefenopdracht het verzamelen van ‘woorden’ met 

de spellingregel. Hierbij is het de bedoeling dat kinderen actief 
op zoek gaan naar woorden met deze spellingregel. Dit kan door 

het knippen in tijdschriften, opzoeken in woordenboek, maar 
ook door om zich heen te kijken (woorden op verpakkingen aan 
de ontbijttafel, in reclamefolders, in leesboeken of in de winkel). 

Gebruik hiervoor eventueel het ‘verzamel kopieerblad’.  
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.66 Blok 6 week 16

Doel: Ik ken “schaarwoorden” en kan deze regel toepassen. 

“Schaarwoord. Hoor je een “sch”, dan schrijf je altijd “sch”.

Schaarwoorden

schraal
de schrik
de schroef
de schram
het schrift

Pak een kleurpotlood. Schrijf de nieuwe woorden van vandaag op. Schrijf de 
eerste vier medeklinkers ‘schr’ met een kleur. Schrijf de andere letters met je pen.

behang gezang
gedichtgevecht

de beer is zacht.
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schraal
schrik
schroef
schram
schrift
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.67 Blok 6 week 16

Doel: Ik ken “schaarwoorden” en kan deze regel toepassen. 

“Schaarwoord. Hoor je een “sch”, dan schrijf je altijd “sch”.

Schaarwoorden

ik schop
ik schiet
ik schrijf
ik schrik
ik schaats

Kies drie werkwoorden van vandaag uit. Maak met elk werkwoord één zin.

1.

2.

3.

ik word ik bind
ik bidik kneed

ik vind dit veel werk.

Lesafsluiting: Voorlezen
Laat de kinderen de oefenopdracht voorlezen. 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.68 Blok 6 week 16

Doel: Ik ken “schaarwoorden” en kan deze regel toepassen. 

“Schaarwoord. Hoor je een “sch”, dan schrijf je altijd “sch”.

Schaarwoorden

de scheet
de scheut 
scherp
het scherm
schaars

Kies een woord van vandaag. Speel het dobbelspel met je schoudermaatje.
1: Schrijf het woord in een zin.       
2: Maak een tekening van het woord.      
3: Leg uit wat het woord betekent.       
4: Beeld het woord uit.
5: Schrijf het woord drie keer op.      
6: Schrijf het woord zo mooi mogelijk op met kleurtjes.

eigen woorden1                   3 

2                   4 

Z 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.69 Blok 6 week 17

Doel: Ik ken ‘IJ - EI’ woorden en kan deze regel toepassen. 

“ei- woord. Staat op de ei-plaat dus kippen-ei”.
“ij- woord. Staat niet op de ei-plaat dus ijsjes-ij”.

EI - IJ Woorden
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het ei
de reis
de wei
de geit
het zeil

Zoek de woorden van vandaag op de ei-plaat. Kleur deze, gebruik het kopieerblad.

drank inkt
inktpeninktvis

de inkt lekt.

1                   3 

2                   4 
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Nieuwe woorden: Ei-IJ. 
Let op dit zijn weetwoorden. Prent deze woorden goed in. 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.70 Blok 6 week 17

Doel: Ik ken ‘IJ - EI’ woorden en kan deze regel toepassen. 

“ei- woord. Staat op de ei-plaat dus kippen-ei”.
“ij- woord. Staat niet op de ei-plaat dus ijsjes-ij”.

EI - IJ Woorden
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het ijs
mijn
kwijt
drijfnat
bij

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

Maak met ieder nieuw woord van vandaag een zin. 

baai plooi
nooitooit

zeg nooit nooit.

1                   3 

2                   4 

Z 

Dagelijks dictee: Spreekwoorden & Gezegden
Bij het dagelijks dictee wordt gebruik gemaakt van 

spreekwoorden en gezegden. Wanneer het mogelijk is om deze 
toe te lichten, maakt het de zin betekenisvol. 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.71 Blok 6 week 17

Doel: Ik ken ‘IJ - EI’ woorden en kan deze regel toepassen. 

“ei- woord. Staat op de ei-plaat dus kippen-ei”.
“ij- woord. Staat niet op de ei-plaat dus ijsjes-ij”.

EI - IJ Woorden
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ik rij
ik brei
ik kijk
ik zeil
ik blijf

Ik        in de auto.

Ik        thuis.

Ik        televisie.

Ik        een trui.

Ik        op de zee.

Vul het goede werkwoord in. Kies uit: rijd - brei - kijk - zeil - blijf

ik schenk ik denk
ik bedenkik gedenk

ik schenk jou een geschenk.

1                   3 

2                   4 
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1.

2.

3.

4.

5.

EI - IJ Woorden: 
Let op! woorden met ei en ij 

worden nu door elkaar aangeboden.

rijd
blijf
kijk
brei
zeil
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.72 Blok 6 week 17

Doel: Ik ken ‘IJ - EI’ woorden en kan deze regel toepassen. 

“ei- woord. Staat op de ei-plaat dus kippen-ei”.
“ij- woord. Staat niet op de ei-plaat dus ijsjes-ij”.

EI - IJ Woorden
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de klei
fijn
het meisje
de pijl
het plein

   Kippen-ei          IJsjes-ij

Schrijf de nieuwe woorden van vandaag in het goede rijtje.

eigen woorden1                   3 

2                   4 
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klei
meisje
plein

fijn
pijl
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Doel:  Ik ken “weetwoorden” en kan deze goed onthouden.

“Weetwoorden. Deze moet ik goed onthouden”

ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.73 Blok 6 week 18

Weetwoorden
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de folder
de fee
fris
de fabriek
de fles 

BLOON. Doe deze oefening woord voor woord met de nieuwe woorden van 
vandaag. Bekijk het woord. Lees het woord. Kijk er nu niet meer naar en schrijf 
het op. Kijk nu na of je het goed had.

schep schip
schopschap

ik schop de bal.

1                   3 

2                   4 

Z 

Oefenopdracht: BLOON
BLOON is de afkorting voor een woord Bekijken Lezen 

Omdraaien Opschrijven & Nakijken. Een zinvolle oefening om met 
name de weetwoorden in te prenten. Voor verdere verdieping 
kan er gebruik gemaakt worden van kopieerblad BLOON met 

BLOONkaartjes uit deel 3 van de algemene handleiding. BLOON 
kan eventueel ook digitaal uitgevoerd worden op www.Bloon.nl. 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.74 Blok 6 week 18

Weetwoorden
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Doel:  Ik ken “weetwoorden” en kan deze goed onthouden.

“Weetwoorden. Deze moet ik goed onthouden”

vuil
vies
de vuist
veel
de vlinder

BLOON. Doe deze oefening woord voor woord met de nieuwe woorden van 
vandaag. Bekijk het woord. Lees het woord. Kijk er nu niet meer naar en schrijf 
het op. Kijk nu na of je het goed had.

schrik schroef
bankschroefschrikdraad

ik schrik van het schrikdraad.

1                   3 

2                   4 
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.75 Blok 6 week 18

Weetwoorden
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Doel:  Ik ken “weetwoorden” en kan deze goed onthouden.

“Weetwoorden. Deze moet ik goed onthouden”

zwak
de zool
de zwerm
de zalf
zwart

1. De onderkant van je schoen is de 

2. Niet sterk, maar

3. Groot aantal vliegende dieren bij elkaar noemen we een

4. Niet wit maar

5. Als je huid te droog is, smeer je met

Zzzzzzzz, vul het juiste woord in.

zeil klei
drijfnatkwijt

de dweil is drijfnat.

1                   3 

2                   4 
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zwak
zool

zwerm
zwart

zalf
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.76 Blok 6 week 18

Weetwoorden
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Doel:  Ik ken “weetwoorden” en kan deze goed onthouden.

“Weetwoorden. Deze moet ik goed onthouden”

de frisdrank
de voetzool
het buurtfeest
het feestvarken
de zuurstok

fris + drank = frisdrank

   +    = 

   +    = 

   +    = 

   +     = 

Lijmwoorden. Het woord rugtas bestaat uit twee delen: rug +  tas = rugtas.
Nu jij, met de nieuwe woorden van vandaag.

folder fee
viesvuil

de fles is vol.

1                   3 

2                   4 
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voet   zool   voetzool
buurt   feest  buurtfeest
feest   varken  feestvarken
zuur   stok   zuurstok

Nieuwe woorden: Lijmwoorden. 
Je kunt met stift op het pictogram schrijven en dit steeds 
uitvegen. Voor verdere verdieping van deze categorie kan 

het kopieerblad “Lijmwoorden” gebruikt worden, te vinden in 
de algemene handleiding. 
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6.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dicteer        Dictee

Z1

Z2

We gaan op schoolreisje.

De scheet stinkt heel erg.  

Blok 6: Schaar-, Kippen ei & IJsjes ij en Weetwoorden

Ik vind het fijn in de klas. Schrijf op: fijn

Het schip zinkt naar de bodem. Schrijf op: het schip

Onze auto is zwart. Schrijf op: zwart

Meneer George draait de schroef in de plank. Schrijf op: de schroef

Ik ben mijn tas kwijt. Schrijf op: kwijt

Juf Lisette knipt met de schaar. Schrijf op: schaar

Ik schop tegen de bal. Schrijf op: ik schop 

Het scherm van mijn telefoon is kapot. Schrijf op: het scherm

De vlinder vliegt vrolijk in het rond. Schrijf op: de vlinder

De geit staat in de wei. Schrijf op: de geit

Ik kijk de klas rond. Schrijf op: ik kijk

De nieuwe folder komt vandaag in de bus. Schrijf op: folder

De fee sprak een toverspreuk uit. Schrijf op: de fee

De jarige noem je ook wel het feestvarken. Schrijf op: het feestvarken

We maken een poppetje van klei. Schrijf op: klei




