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citroen
Je ziet c~, je zegt ... 4M5

 cel
 cirkel
 cijfer
 
 recept
 specie
 feliciteren

 wc
 cd

lucifer

cement

centimeter

uitleg: woorden met ~c~ (uitspraak /s/ of /see/)
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cel cirkel zenuwcel
cijfer  citroen  specie
citroen recept provincie
cement december ambulance
centrum eurocent wc
centraal speciaal cd

•	Een zenuwcel stuurt informatie naar  
je hersenen.

•	Een cd heeft de vorm van een cirkel.
•	Nederland is verdeeld in provincies.
•	Met specie metsel je bakstenen vast.

woorden/zinnen: woorden met ~c~ (uitspraak /s/ of /see/)
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Cijfertjes

In de rekenles werk je veel met cijfers. Reken maar 
mee: acht centimeter en twaalf centimeter is 
hoeveel centimeter? Op welk cijfer staat de kleine 
wijzer van de klok als het tien uur is? Hoeveel 
muntjes heb je nodig om 75 eurocent te betalen? 
Ook in de keuken gebruik je cijfers. Een deciliter 
melk is echt veel meer dan een centiliter melk.

tekst: woorden met ~c~ (uitspraak /s/ of /see/)



cola
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 clip
 club
 code
 
 actie
 acrobaat
 risico
 project
 
 plastic
 truc

insect

cocon

conducteur

uitleg: woorden met ~c~ (uitspraak /k/)
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 club correct truc
 cola computer perfect 
 cursus collega product
 camera compliment actie
 crossfiets combinatie  inspecteur
 cocon conclusie conducteur

•	Beethoven is een bekende componist.
•	Ik maak mijn huiswerk op de computer.
•	Uit de cocon kroop een vlinder.
•	Samen met een collega ga ik wat drinken.
•	Het elftal scoorde een doelpunt.
•	Hij kwam tot de conclusie dat het klopte.

woorden/zinnen: woorden met ~c~ (uitspraak /k/)
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Acteur van beroep

Een collega van mijn werk heeft een cursus 
toneelspelen gevolgd. Hij is gestopt met zijn 
werk als inspecteur en is nu acteur geworden. 
Hij speelt toneel bij een toneelclub en soms 
acteert hij ook voor de camera. Laatst zag ik 
hem in een muziekclip op tv. Ook heeft hij 
weleens in een reclame meegespeeld.

tekst: woorden met ~c~ (uitspraak /k/)



indiaan
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 kaviaar    
 filiaal  
 liaan
 baviaan
 geniaal  

 riool
 viool
 idioot
 grandioos

liniaal

gladiool

baviaanuitleg: woorden met ~iaa~ en ~ioo~
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 liniaal liaan riool
 speciaal indiaan viool
 sociaal baviaan idioot
 geniaal Italiaan gladiool
 materiaal Braziliaan grandioos
 filiaal Indiaas capriool

•	Tekst van een ander overschrijven  
zonder toestemming heet plagiaat.

•	Iemand die sociaal werk doet, helpt 
mensen die problemen hebben.

•	Mijn liniaal ligt bij mijn tekenmateriaal.
•	Een baviaan op een fiets ziet er idioot uit.

woorden/zinnen: woorden met ~iaa~ en ~ioo~
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Zonder liniaal

De ontwerper van het huis had geen liniaal gebruikt 
voor zijn tekeningen. Ze waren schots en scheef. 
‘Iemand die zulke pruts-tekeningen maakt, vind 
ik asociaal,’ zei de bouwopzichter. ‘Zoek maar een 
idioot die hiermee kan werken. Ik doe het niet.’ Hij 
pakte zijn materiaal en ging naar huis.

tekst: woorden met ~iaa~ en ~ioo~



lama’s

Je ziet ~’s, je zegt ... 25M5

’s zomers
’s winters
’s avonds

 kiwi’s
 solo’s
 kano’s
 
 kassa’s
 aroma’s
 komma’s

panda’s

foto’s

’s avonds

uitleg: woorden met ’s~ of ~’s
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•	Al mijn diploma’s liggen in die lade.
•	De korting geldt voor alle agenda’s.
•	In de salade zitten mango’s en kiwi’s.
•	 ’s Zomers gaan mensen op vakantie.
•	In ’s-Hertogenbosch kun je een 

rondvaart maken op de Binnendieze.

’s morgens arena’s kiwi’s
’s avonds drama’s ski’s
’s winters agenda’s mini’s
’s zomers begonia’s auto’s
’s-Gravenhage bermuda’s euro’s
’s-Hertogenbosch diploma’s pasfoto’s

woorden/zinnen: woorden met ’s~ of ~’s
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Van ’s morgens tot ’s avonds open

Veel supermarkten zijn van ’s morgens 8 uur tot ’s avonds 
8 uur open. Toch gaan de meeste mensen pas ’s avonds 
na 6 uur boodschappen doen. Dan wordt het zo druk dat 
er meer kassa’s open moeten. Op de dag voor kerstmis 
doen er altijd massa’s mensen boodschappen. Ze geven 
vele euro’s uit aan het kerstdiner. ’s Avonds zijn de 
schappen van de supermarkt helemaal leeg.

tekst: woorden met ’s~ of ~’s
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