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Week 10
Twee toetsen deze week. Woordenschat en tegenstellingen.Zorg dat je 80% goed haalt. Alleen dan
kun je datgene achterlaten wat je geoefend hebt. Zoniet, moet je opnieuw herhalen. Daarnaast nog een
hoop andere spellingsoefenening. We herhalen vanaf deze week 4 weken lang de tegenwoordige tijd.
Het meewerkend voorwerp wordt deze week voor het eerst aangeboden. Het Canon-pad gaat over de
hunebedden. Werk alleen of met tweetallen. Succes!

Taaloefeningen
Woordenschat toets
Tegenstellingen toets
Woorden met de ie
Woorden met i of ie
Woorden met heid of teit
Woorden met isch of ische

Woordenschat
CITO woordenschat 10

Woorden van de week
woorden van de week 10

Werkwoorden
Verleden tijd 31
Verleden tijd 32
Verleden tijd 33
Verleden tijd 34
Verleden tijd 35
Tegenwoordige tijd 33

Ontleden
het meewerkend voorwerp

Leesoefeningen
Husselteksten 10

Werken met synoniemen
oefening 1
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Canon-pad
De hunnebedden
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Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
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