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Stam+t

VOORBEREIDING
Lees de informatie over de werkwoordspelling in groep 6
in hoofdstuk 3 van de algemene handleiding en bekijk het
instructieﬁlmpje van de werkwoordspelling.
Schrijf op het bord:
worden
redden
vinden

stam
ik word
ik red
ik vind

OPFRISSEN
Au-woorden
De kinderen noemen om de beurt een au-woord en noemen
de categorieën en de regels.
Au. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
Categorieën
Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbehorende
categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met in
koor oefenen.
– de excursie. (Taxiwoord, regel is … - colawoord, regel is …
- klankgroepenwoord, regel is …)
– de menu’s. (Net als voorvoegsel, regel is … - klankgroepenwoord, regel is … - komma-s-meervoud, regel is …)
– de richting. (Luchtwoord, regel is … - zingwoord, regel is …)
– de cementfabriek. (Samenstelling. 1e woord: cement.
Centwoord, regel is … - net als voorvoegsel, regel is … langermaakwoord, regel is … 2e woord: fabriek.
Klankgroepenwoord van de a-lijst, regel is …)
– ’s winters. (Komma-s-woord, regel is … klankgroepenwoord, regel is …)
– koninklijk. (klankgroepenwoord, regel is … - plankwoord,
regel is … - achtervoegsel, regel is …)
– de portie. (Klankgroepenwoord, regel is … - politiewoord,
regel is …)
– de taaiste. (Aai-ooi-oei-woord, regel is …)
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(ën) in het woord.

Doel
• Leren schrijven van de tegenwoordige tijd van de stam+t.

– exotisch. (Taxiwoord. Klankgroep oo. Laatste klank oo.
Lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo weg.
Tropisch-woord.)
– de cheﬃn. (Chefwoord. Klankgroep che. Laatste klank e.
Korte klank. En dan schrijf ik de f dubbel.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.
Werkwoorden
Zeg de volgende werkwoorden en een kind noemt in welke
tijd ze staan.
– ik ﬁets. (tegenwoordige tijd)
– ik rende. (verleden tijd)
– ik heb gewandeld. (voltooide tijd)
Kijk voor de werkwoordregels op de regelkaart werkwoorden.
INSTRUCTIE
Vertel de kinderen dat ze vandaag het begrip stam leren. Dat
is de ik-vorm: de stam van het werkwoord worden is: word.
Oefen met de kinderen een aantal woorden en schrijf die op
het bord:
worden – ik word – de stam is word
redden – ik red – de stam is red
vinden – ik vind – de stam is vind
Laat deze woorden op het bord staan.
Introduceer het werkwoordschema met de tegenwoordige
tijd en de verleden tijd in het staalboek. Wijs in het
werkwoordschema op de stam bij de tegenwoordige tijd.
De ik-vorm is de stam.

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.
de chirurg, de operatie, de zenuw, het lichaam,
’s morgens, de drogisterij.
Zeg de zin één maal: De Duitse dokter helpt haar kundig.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in
één keer op. Ze schrijven bij Duitse en kundig het nummer
van de categorie erboven.
Zet een streep onder het werkwoord in de zin.
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Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood

Materiaal leerkracht
• Categoriekaart (na chefwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Regelkaart werkwoorden
• Woordenlijst

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.
Woorden:
– de ch 21 i 13 rurg. Chefwoord. Ik hoor /sj/, maar ik schrijf ch.
Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.
– de o 10 pera 10 tie 17 . Klankgroepenwoord. Klankgroep oo.
Laatste klank oo. Lange klank. En dan neem ik een stukje
van de oo weg. Klankgroepenwoord. Klankgroep raa.
Laatste klank aa. Lange klank. En dan neem ik een stukje van
de aa weg. Politiewoord. Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie.
– de ze 10 nuw. Klankgroepenwoord. Klankgroep zee. Laatste
klank ee. Lange klank. En dan neem ik een stukje van de
ee weg. Woord van het uw-rijtje. Ik hoor de /uu/, maar ik
schrijf de u.
– het lich 3 aam. Luchtwoord van het versje.
– ’s 14 mor 10 gens. Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de
s. Klankgroepenwoord. Klankgroep mor. Laatste klank r.
Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.
– de dro 10 gis 10 terij. Klankgroepenwoord. Klankgroep droo.
Laatste klank oo. Lange klank. En dan neem ik een stukje
van de oo weg. Klankgroepenwoord. Klankgroep gis.
Laatste klank s. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
Zin: De Duit 10 se dokter helpt haar kun 10 dig 12 .
– Duit 10 se. Klankgroepenwoord. Klankgroep Duit. Laatste
klank t. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik
het hoor.
– kun 10 dig 12 . Klankgroepenwoord. Klankgroep kun. Laatste
klank n. Medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik
het hoor. Achtervoegsel -ig. Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig.
Zinsdelen/leestekens:
Noem de persoonsvorm. (helpt)
Noem het onderwerp. (De Duitse dokter)
Welke woorden heb je met een hoofdletter geschreven? (De,
Duitse)
Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of
tijdens het zelfstandig werken op terug.
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OPDRACHT 1

Schrijf het woord op. Schrijf ook de stam+t op.

ik bind

ik kneed

ik broed

ik glijd

hij bindt

hij kneedt

zij broedt

hij glijdt

ik bid

ik schud

ik

hij bidt

hij schudt

hij snijdt

OPDRACHT 2

snijd

ik rijd
zij rijdt

Kleur het goede woord.

Sjoerd red | redt de poes uit de boom.
De poes landt | land zachtjes op de grond.
Au! Sjoerd houd | houdt zijn hand omhoog.
Zijn vinger bloed | bloedt heel erg.
Sjoerd word | wordt helemaal wit.
Soﬁe vindt | vind hem een held!

OPDRACHT 3

Maak de rijen af.

enkelvoud

meervoud

de chef braadt

de chefs braden
de oma’s breien

de oma breit

de chirurg snijdt
de piloot landt
de agent meldt

de chirurgen snijden

het konijn huppelt

de konijnen huppelen

OPDRACHT 4

de piloten landen
de agenten melden

Bedenk vijf woorden in elke rij.

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

TIP

Maakt u zich geen zorgen als kinderen de
stof niet meteen begrijpen. Het wordt

voldoende herhaald. Blijf gewoon oefenen.

Haal geen andere methode uit de kast, maar
blijf hetzelfde doen. Je leert immers ook
niet beter noten lezen door een ander
instrument te gaan bespelen…

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.
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