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Komma-s-woord

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het komma-s-woord in hoofdstuk 3
van de algemene handleiding en bekijk het instructieﬁlmpje
van het komma-s-woord.
Schrijf op het bord:
’s nachts
’s zomers

OPFRISSEN
S/z-woorden
Zet twee rijen op het digibord: s | z. De kinderen noemen om
de beurt een woord dat begint met een s of z en noemen in
welke rij het hoort. Schrijf het woord in de goede rij.
Categorieën
De kinderen bedenken in tweetallen bij elke categorie een
woord. Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht
zijn. Het ene kind noemt het woord. Het andere kind noemt
de bijbehorende categorie(ën) en de regel(s).
Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.
Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stappen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik
geen alfabetnamen, maar klanknamen. De kinderen noemen
ook de andere categorie in het woord.
De kinderen verwoorden de klankgroepen zonder gebruik van
de klankgroepenkaart en het staalboek. Haal de klankgroepenkaart bewust weg. De kinderen doen ook hun staalboek
dicht.
We gaan in ons hoofd naar de klankgroepenkaart kijken. Denk
in je hoofd aan de stappen.
– Otto. (Klankgroep O. Laatste klank o. Korte klank. En dan
schrijf ik de t dubbel. Klankgroep too. Laatste klank oo.
Lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo weg.)
– de benzine. (Klankgroep ben. Laatste klank n. Medeklinker.
En dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Kilowoord.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.
INSTRUCTIE
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren:
het komma-s-woord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij
hoort:

Doel
• Leren schrijven van het komma-s-woord.
• Leren schrijven van het klankgroepenwoord
zonder klankgroepenkaart.

Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.
Vertel dat de ’s voor het woord des staat. Vroeger schreef je
’s morgens als twee aparte woorden: des morgens. Vertel ook
dat tussen de ’s en het woord een spatie staat. Dit is een ruimte tussen letters of woorden die net zo groot is als één letter.
Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de
regels die erbij horen:
– ’s nachts. Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij hij
ligt, hij legt, hij zegt.
– ’s zomers. Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.
Klankgroepenwoord. Klankgroep zoo. Laatste klank oo. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo weg.
Vraag wie er nog een komma-s-woord kent. Schrijf de genoemde woorden zelf op het bord, maar laat om de beurt een
kind de categorie en de regel noemen.
Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten
tijdens andere lessen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. Zet een
sterretje voor een samenstelling.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en
schrijven het op.
Afrikaanse, de bokken, de zebra, schaarse, de
*drinkplaatsen, ’s ochtends.
Zeg de zin één maal: Het stinkt in het muﬀe gebouw.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in
één keer op. Ze schrijven bij stinkt en gebouw het
nummer van de categorie erboven.
Zet een streep onder het werkwoord in de zin.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinderen om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de
categorie(ën) en de regel(s). Pas op dat de kinderen niet in
nummers praten, maar altijd in categorienamen en de regels.
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Materiaal leerkracht
• Categoriekaart (na komma-s-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Woorden:
– A 10 fri 13 kaanse. Klankgroepenwoord van de a-lijst. Klankgroep Aa. Laatste klank aa. Lange klank. En dan neem ik
een stukje van de aa weg. Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar
ik schrijf de i.
– de bo 10 kken. Klankgroepenwoord. Klankgroep bo. Laatste
klank o. Korte klank. En dan schrijf ik de k dubbel.
– de ze 10 bra 10 . Klankgroepenwoord. Klankgroep zee. Laatste
klank ee. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de ee
weg. Klankgroepenwoord. Klankgroep braa. Laatste klank
aa. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de aa weg.
– schaar 10 se. Klankgroepenwoord. Klankgroep schaar. Laatste klank r. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik
het hoor.
– de drink 4 plaat 10 sen. Samenstelling. 1e woord: drink.
Plankwoord. Daar mag geen g tussen. 2e woord: plaatsen.
Klankgroepenwoord. Klankgroep plaat. Laatste klank t.
Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.
– ’s 14 ocht 3 end 8 s. Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de
s. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht.
Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. Langermaakwoord. Ik
hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik
d of t moet schrijven.
Zin: Het stink 4 t in het muﬀe ge 9 bouw.
– stink 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– ge 9 bouw. Voorvoegsel. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.
Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.
Woordsoorten/leestekens:
Noem het werkwoord. (stinkt)
Noem het zelfstandig naamwoord met het lidwoord. (het
gebouw)
Staat gebouw in het enkelvoud of in het meervoud?
(enkelvoud)
Noem het bijvoeglijk naamwoord. (muﬀe)
Welk woord heb je met een hoofdletter geschreven? (Het)
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)
Observeer de kinderen. Met welke categorie(ën) hebben ze
nog problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen
en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OPDRACHT 1

Vul het woord in.

Wat is een ander woord voor ’s morgens?
Wanneer kom je uit school?
Wanneer wordt het donker?
Wanneer schaats je op het ijs?
Wanneer is het lekker warm buiten?

’s ochtends
’s middags
’s avonds
’s winters
’s zomers

pdf werkboek spelling

OPDRACHT 2

Schrijf het woord op.

.

Of ik midden in de week sport? Ja, ik voetbal
Het weekend begint
Ik sta dan

altijd met een wedstrijd.
al vroeg op.

Door al dat rennen slaap ik
Ik kan alleen

OPDRACHT 3

heel lekker.

uitslapen in het weekend.

’s woensdags
’s zaterdags
’s morgens
’s nachts
’s zondags

Vul het woord in.

Lisa springt

in het water.

Zij zwemt altijd ’s

zaterdags .
halen.
Vandaag kan ze haar diploma
Ze moeten hiervoor even drijven
.
gemaakt.
Haar vader heeft een foto
Die bekijkt zij thuis in haar slaapkamer .
OPDRACHT 4

Schrijf de zin op.

–h

–v

Is

g=r

er

–n

Wat

t = ’s n

ig = s

’s nachts

s = gt

zegt

zw = sch l = d

schaduw

–t

een

?

zel = land

eland

?
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de
oefeningen van deze week in het werkboek.

TIP

Bij kinderen die de spatie vergeten bij de
komma-s-woorden kunt u de regel iets

aanpassen: eerst de komma, dan de s en
een spatie.

Bij kinderen die de klankgroepenwoorden

niet goed verdelen kunt u de woorden laten
klappen. Dan horen ze het sneller.
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