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oefening 1
ik schrijf de woorden onder de juiste horde.

kies uit : springt – sprong – liefst – schot – sport – schram

 ___________________ ___________________ ___________________

 ___________________ ___________________ ___________________

oefening 2
ik zoek het woord in elke voetbal.
ik schrijf het woord in de zin.

 
 
 

 

kom je ___________________ ook   brahim ___________________ de bal 

voetbal spelen?      naar het doel.
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oefening 3
ik schrijf de woorden in de juiste baan in het zwembad.

schrift – durft – strik – schrijft – dorst – staart – straat – sproet – zwaarst – 
strijkt – spreek – slang – fietst – schrikt – kleinst – strips – straf – plons – 
grootst – straalt – botst

1 2 3 4 5 6 

MKMMM MMMKM MMKMM MMMKMM MMKMMM MMMMKMM

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________

__________

oefening 4
ik onderstreep de samenstellingen met ‘turn’ in de tekst.
ik schrijf het tweede woord op en kleef de woorden aan elkaar.

turnen is een sport die al heel lang bestaat.
in een turngroep dragen de meisjes een turnpak.
de jongens een turnbroek en een t-shirt. 
sien draagt haar pak uit de turnles op school.
de turnschoenen zijn van stof.  
ze zien eruit als een soort sokje.
in de winter kan het koud zijn in de turnzaal.  
dan is een warme pull zeker nodig.

turn + ________________ = ____________________________

turn + ________________ = ____________________________

turn + ________________ = ____________________________

turn + ________________ = ____________________________

turn + ________________ = ____________________________

turn + ________________ = ____________________________
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oefening 5
ik schrijf de ik-vorm en de +t-vorm van de werkwoorden.

lopen ik ______________ jens ___________________ elke dag.

zwemmen ik ______________ mijn zusje ___________________ al 25 meter.

fietsen ik ______________ papa ___________________ naar huis.

spelen ik ______________ ella ___________________ graag tennis.

turnen ik ______________ mijn broer ___________________ op maandag.

boksen ik ______________ lukas ___________________ zaterdag tegen stan.

klimmen ik ______________ zijn broer ___________________ op de hoge berg.

roeien ik ______________ mijn mama ___________________ op de vijver.

springen ik ______________ hij ___________________ bijna 2 meter hoog.

dansen ik ______________ zij ___________________ op mooie muziek.

oefening 6
ik schrijf het werkwoord in de juiste vorm. 

bv. ik zwem elke week 100 meter met mijn vriend. 

mijn broer ____________ elke week 100 meter met mijn vriend.

mijn broer loopt zaterdag 500 meter met papa.

ik ____________ zaterdag 500 meter met papa.
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oefening 7
ik maak samenstellingen. ik kies een woord uit elke sporttas.
ik schrijf de woorden eerst apart. ik kleef de woorden dan aan elkaar.

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

_______________ + _______________ = ___________________________

ik maak samenstellingen met 3 woorden.

kies uit: zwem – voet – zaal – schoenen – bal – zadel – vloer – bad –  
      sport – fiets – water – koers

______________ + ______________ + ______________ = _________________________

______________ + ______________ + ______________ = _________________________

______________ + ______________ + ______________ = _________________________

______________ + ______________ + ______________ = _________________________

start               
 voet

                fiets

dans                
loop  

              spring

tennis                                        tijger

raket           
 
sprong              

 
bal  

wedstrijd                 
 
                

 
school 

schot              
 
plank              

 
pedaal
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oefening 8
ik schrijf de ik-vorm en de +t-vorm van de werkwoorden in de wielen van de fiets.
ik kies het juiste werkwoord en schrijf de +t-vorm in elke zin.

rennen – komen – vallen – lachen – huilen – volgen

mijn broertje ____________________ naar de startplaats van de koers.

hij ____________________ naar alle renners.

papa ____________________ liever de ploeg van tom boonen.

plots ____________________ een renner op de grond.

hij ____________________ van de pijn.

dat ____________________ morgen in de krant!

ik

__________   __________

__________   __________

__________   __________

hij

__________   __________

__________   __________

__________   __________
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oefening 9
ik schrijf de juiste leestekens in de tekst.
op het einde van een zin  . ? !
bij een opsomming  , :

 

bram en jasmina zijn zeven jaar oud______________ ze houden allebei van dansen en 

bewegen______________

ze leren dansen in een dansschool______________ wat een plezier hebben ze elke 

week______________ denk je dat ze zich vervelen tijdens de dansles______________ zeker 

niet______________ ze vinden het telkens weer superleuk______________

bram en jasmina leren verschillende soorten dansen______________ ballet______________ 

moderne dans______________ klassieke dans______________ volksdans.

op het einde van het jaar dansen ze tijdens een voorstelling voor hun ouders en 

familie______________ hoeveel kaartjes hebben ze verkocht______________ heel wat 

familieleden komen kijken naar het dansfeest______________opa en oma______________ 

de neefjes______________ de nichtjes______________ ooms______________ tantes en 

zelfs een paar buren______________ heel spannend______________

bram en jasmina dansen samen een mooi ballet tijdens de voorstelling______________

zij krijgen veel applaus van hun vrienden en familie______________

vooral hun kostuums vindt iedereen mooi______________

bram en lisa dragen______________ een witte broek______________ een rood 

hemd______________ een witte strik en zwarte schoenen______________

gaan bram en jasmina volgend jaar opnieuw naar de dansles______________

geen twijfel mogelijk______________
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oefening 10
ik verbind ‘sch’ en ‘schr’ met de juiste woorden.

 •  ift

 •  ool

 •  aal
 sch  • 
 •  ik

 •  oef

  •  at

 •  eeuw
schr  •
 •  ok

 •  am

 •  oenen

oefening 11
ik schrijf de dubbele medeklinkers in de juiste samenstelling.

 ll – tt – mm – tt – ss – kk – ss – gg – tt – rr

zwe______________uts dan______________chool

tenni______________ok doe______________ijn

donke______________ood spor______________errein

mel______________an krin______________esprek

wach______________ijd flui______________oon
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oefening 12 
ik schrijf de woorden in de juiste vorm in de tekst.

vriend mijn ______________ uit de klas doen veel aan sport.

lopen / elke dag joeri ______________ alle ______________ 500 meter.

springen / bank hij ______________ ook over alle ______________ in het park.

denken joeri ______________ dat hij een groot atleet zal worden.

zwemmen amina ______________ in het zwembad van onze gemeente.

streng zij heeft een ______________ trainer.

drinken zij ______________ veel melk en fruitsap.

voetballen brahim ______________ in de jeugdploeg.

vangen hij ______________ elke bal voor het doel.

flink wat een ______________ doelman!

meisje sommige ______________ in de klas leren muziek.

zingen / lang thais ______________ al een ______________ tijd in een koor.

klinken het ______________ zo mooi!

spelen en ik _______________ piano.

krijgen / nieuw ik ______________ een ______________ piano van oma en opa.

oefenen / vinger ik ______________ mijn ______________ elke dag.

leren floor ______________ balletdansen.

dansen / mooi zij ______________ op heel ______________ muziek.
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oefening 13
ik schrijf de juiste leestekens in de tekst.

ik ben leen desmet______________ ik geef pianoles aan de muziekschool van 

brugge______________

ik leer de kinderen hoe ze hun vingers juist op de toetsen moeten zetten______________

is dit moeilijk______________ helemaal niet______________

sofie is acht jaar en volgt al twee jaar les______________

zij kan al heel wat liedjes spelen______________

op onze school kan je nog de volgende lessen 

volgen______________ gitaar______________ 

trompet______________ viool en klarinet.

kom je volgend jaar ook naar onze school______________ schrijf je vlug in______________

oefening 14
ik maak drie woorden met ‘nieuw’.
ik gebruik : -e, -ste, -s 

nieuw______________ nieuw______________ nieuw______________

ik schrijf de woorden in de juiste zin.

papa koopt een ______________________ gitaar voor mijn zus.

zij krijgt het ______________________ en duurste instrument.

zij vertelt vlug het grote ______________________ aan haar vrienden.
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oefening 15 
ik zoek de samenstellingen in de affiche.
ik schrijf de samenstellingen over.

sportdag
van basisschool domino

op zaterdag 7 november 2015
van 10 tot 17 uur

aan welke sporten kan je deelnemen? wat moet je meebrengen?
* hoogspringen * een sporttas
* voetballen * sportschoenen
* tennis * een warme jas of trui
* paardrijden * zwembroek of zwempak
* zwemmen * zakgeld
* basketbal * frisdrank

waar? 
sportcentrum olympia
kuringersteenweg 242 – 3500 hasselt

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________

 ____________________                      ____________________
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woorden met 
aai, ooi, oei, 

eeuw en ieuw

woorden met 
complexe 

medeklinkerclusters

samenstellingen

leestekens

woorden met 
ng en nk

ben je klaar om woorden 
onder hordes te schrijven?

om samenstellingen te zoeken 
in een sporttas?

of je nu van sport of spelling houdt, 
voor ieder is er wat wils!
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