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tenniswedstrijd
goudvissenkom
handdoekenrek

parkeerplaatsen
ansichtkaarten
zonnebrillen

wandelstokken
wegwerpflessen
hoofdpijnpillen

schaapjeswolken

onderzeeboot

voetgangerslicht

uitleg: eenvoudige meerlettergrepige samenstellingen

Je ziet aanlegsteiger 
en je zegt ook ...

aanlegsteiger
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puntenslijper jachtluipaarden 
jongensboeken treinbestuurder
druiventrossen boodschappentas
knoflookpoeder tafeldekken
poedersuiker basisscholen
maandagmorgen sinaasappelijsjes

• Leg de kerstballen maar boven in de doos.
• Er zijn veel zweefvliegtuigen in de lucht.
• Laat je modderschoenen op de mat staan!
• Hij mocht onze sneeuwkettingen lenen.
• Voor mijn verjaardag wil ik een sterrenkijker.
• In onze tuin staan hoge zonnebloemen.

woorden/zinnen: eenvoudige meerlettergrepige samenstellingen
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Rommelmarkt

Zondagmorgen is er weer een rommelmarkt.
Ik heb spullen van de rommelzolder gehaald.
Ik had spinnenwebben in mijn haar.
Ik vond nog een doosje met oude ontbijtborden.
Twee kinderfietsen mochten mee en kampeerspullen.
En nog wat vuilniszakken met kinderboeken.
Misschien krijg ik er wel honderdvijftig euro voor!

tekst: eenvoudige meerlettergrepige samenstellingen
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ondersteboven
langzamerhand

kortsluiting
merkwaardig 

verlegenheid
werkloosheid

doorbladeren
dubbelvouwen

burgemeester

onvoorzichtig

uitleg: eenvoudige meerlettergrepige woorden

afluisteren

onderwijzeres

Je ziet onderwijzeres, je zegt …
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woorden/zinnen: eenvoudige meerlettergrepige woorden

dichtspijkeren  uitzondering
drukkerijen  eergisteren
tijgerinnen  afwisselen
aardrijkskunde  oppervlakte
onvoldoende  kinderachtig
donkerblauwe  kleinigheidje

• Door het masker was ze onherkenbaar.
• Op de kruising staat een waarschuwingsbord.
• Er zitten vijf jonge pimpelmeesjes in het nest.
• Je hebt je auto goed onderhouden.
• Foutparkeerders krijgen een flinke boete.
• Het weer is wisselvallig; het regent alweer.
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Vliegensvlug hoofdrekenen

Eergisteren had ik een onvoldoende voor aardrijkskunde.
Maar gelukkig ben ik wél goed in hoofdrekenen.
De juf liet ons uit het hoofd vermenigvuldigen.
Ik moest tien sommetjes uitrekenen.
Dat deed ik vliegensvlug en foutloos.
Mijn onderwijzeres vond het wonderbaarlijk.
Maar voor mij was het een kleinigheidje.

tekst: eenvoudige meerlettergrepige woorden
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vakantie
garantie
attentie

operatie
prestatie 
reparatie

portie
adoptie

uitleg: woorden eindigend op ~tie (uitspraak /tsie/ of /sie/)

Je ziet ~tie, je zegt ...

politie portie

Je ziet ~tie, je zegt ...
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 spatie auditie portie
 positie notitie adoptie
 relatie imitatie
 advertentie repetitie
 ventilatie presentatie
 informatie  demonstratie

• Met het raam open is er voldoende ventilatie.
• De reparatie van de fiets valt onder de garantie.
• Een spatie is de ruimte tussen twee woorden.
• De jas is niet van echt bont; het is imitatie.
•  Bij adoptie voeden mensen een kind op  

waarvan ze niet de echte vader en moeder zijn. 

woorden/zinnen: woorden eindigend op ~tie (uitspraak /tsie/ of /sie/)
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Informatie 

Een kassabon heet ook wel een kwitantie.
En het gratis maken van een kapotte klok is garantie.
Een uitnodiging heet ook wel een invitatie.
En een groot applaus noemen ze een ovatie.
De weg wijzen is navigatie.
En dit hierboven is allemaal informatie.

tekst: woorden eindigend op ~tie (uitspraak /tsie/ of /sie/)
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