spelling
the ma 1

tegenwoordige tijd

les

groep 7

werkwoorden
the ma 2

les

the ma 3

les

the ma 4

les

the ma 5

les

les

the ma 7

les

the ma 8

les

1f werkwoorden
normaal/ stam op t (1,
4, 5, 6, 8)

3-4

1f gebiedende wijs
normaal of stam op t
(1, 4, 5, 6, 8)

3-4

1f werkwoorden met
v/f- of z/s-wisseling
(3, 9)

7-8

1f gebiedende wijs
stam op d of v/f- of z/swisseling (2, 3, 7, 9)

7-8

1f werkwoorden met
stam op d (2, 7)

11-12

gebiedende wijs
onregelmatige
werkwoorden (10)

verleden tijd
1f zelfde-klankwerkwoorden normaal (1, 4)

3-4

1f zelfde-klankwerkwoorden met stam
op t (5)

3-4

1f andere-klankwerkwoorden normaal (6)

3-4

2f andere-klankwerkwoorden met wijziging
van medeklinker (10)

3-4

1f zelfde-klankwerkwoorden met v/f- of
z/s-wisseling (3)

7-8

2f zelfde-klankwerkwoorden met stam op
d of t (2, 5)

7-8

2f andere-klankwerkwoorden met v/f- of
z/s-wisseling (9)

7-8

2f werkwoorden met
stam op d of t
(2, 5, 7, 8)

7-8

1f zelfde-klankwerkwoorden
met stam op d (2)

11-12

11-12

2f andere-klankwerkwoorden met stam op
d of t (7, 8)

11-12

2f zelfde-klankwerkwoorden (1-5)

2f werkwoorden
met een bijkomend
spellingprobleem
(2, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

1f de juiste vorm van
de persoonsvorm
toepassen

4

1f werkwoordelijke
gezegde vinden in
de zin

7

1f de grammaticale
personen (1e, 2e en 3e
persoon enkelvoud en
meervoud) infinitief

2
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zelfstandige en
hulpwerkwoorden

7

1f

voltooid deelwoord

11-12

11-12

voltooide tijd

voorbereidende
doelen uit de leerlijn
Taal verkennen

the ma 6

2

1f zelfde- klankwerkwoorden normaal
(1, 4, 5)

3-4

1f andere-klankwerkwoorden normaal (6-8)

3-4

1f zelfde- klankwerkwoorden met stam
op d of v/f- of z/swisseling (2, 3)

7-8

1f andere-klankwerkwoorden met v/f- of z/swisseling of met wijz.
medeklinker (9, 10)

7-8

1f zelfde- klankwerkwoorden (1-5)

11-12

1f infinitief,
persoonsvorm,
voltooid deelwoord

2

1f zelfde- en andereklankwerkwoorden
(1-10)

11-12

gebiedende wijs

2

