
Op zoek naar letters         Controleoefeningen fase 5  

woorden waarvan de spelling  

op de betekenis of functie  

is gebaseerd 
 

Deze oefeningen pas gebruiken  

nadat de oefenkaarten van  

de inheemse niet-klankzuivere  

categorieën van serie 2  

met succes gedaan zijn.  



NK 24   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of overal waar hoofdletters moeten staan, ook hoofdletters zijn gezet. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? 

Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel? Waar zou je ze weghalen? Waar wil je ze neerzetten? 

Bespreek ook of je begrijpt waardoor de fouten die je vindt, zijn te verklaren! 

 

we hebben onze neef jan uit apeldoorn van schiphol gehaald. 

De IJssel stroomt langs hanzesteden als Zutphen en deventer.  

langs De Prinses beatrixlaan staan Eiken en Kastanjes. 

De westertoren staat vlak bij het anne Frankhuis. 

De grens met duitsland merk je nauwelijks, zelfs in Duitse winkels 

net over die grens spreekt men ook nederlands. 

deze Winkelstraat heet Hoofdstraat en komt uit op een Plein dat 

grote Markt heet, omdat er altijd Markt werd gehouden. 



NK 24   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of overal waar hoofdletters moeten staan, ook hoofdletters zijn gezet. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? 

Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel? Waar zou je ze weghalen? Waar wil je ze neerzetten? 

Bespreek ook of je begrijpt waardoor de fouten die je vindt, zijn te verklaren! 

 

ANWB betekent algemene Nederlandse wielrijdersbond, 

Hoewel je hen nu beter ANAB zou kunnen noemen! 

Waar zou het Kanaal Door Zuid-Beveland zijn gegraven? 

In september let iedereen weer op de ridderzaal in den Haag. 

In de gelderse vlag is niet een Gelderse Rookworst afgebeeld. 

Het dorp katwijk is net als Scheveningen een van onze 

Badplaatsen, net zoals Texel een van onze waddeneilanden is.  

   



NK 24    fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of overal waar hoofdletters moeten staan, ook hoofdletters zijn gezet. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? 

Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel? Waar zou je ze weghalen? Waar wil je ze neerzetten? 

Bespreek ook of je begrijpt waardoor de fouten die je vindt, zijn te verklaren! 
 

Zij vroeg: “weet jij in welke straat fatima woont?” 

Deze vmbo-school is genoemd van burgemeester van der 

Vaart. 

De stad Den Bosch is de Hoofdstad van noord-Brabant en 

wordt ook wel netjes ’S-hertogenbosch genoemd. 

De Germanen en de Romeinen werkten tenslotte samen. 

Vroeger leefden Protestanten en Katholieken in nederland 

ieder in een eigen wereldje. ze hadden ieder Eigen Winkels en 

Eigen Clubs.  



NK 25   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? 

Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel? Welke woorden zouden jullie juist los schrijven?  

Welke aan elkaar en hoe dan? 

Bespreek ook of je begrijpt waardoor alle onderstreepte woorden zo geschreven moeten worden! 
 

’s Zomers gaan de vierdaagsefeesten al beginnen  

voor dat de wandelaars-karavaan Nijmegen uit trekt.  

De elf-stedentocht is geen jaarlijkse wedstrijd, zoals  

het skutsje silen. 

De Tweede Kamer leden worden gekozen voor een vier jarige 

periode. 

Een sociaal geograaf is iets heel anders dan een sociaal liberaal. 

De honkbal bond doet het soft bal ook erbij. 



NK 25   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? 

Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel? Welke woorden zouden jullie juist los schrijven?  

Welke aan elkaar en hoe dan? 

Bespreek ook of je begrijpt waardoor alle onderstreepte woorden zo geschreven moeten worden! 

 

De ING reclame speelt in op het oranje gevoel van veel 

Nederlandse televisie kijkers. 

Wij hebben nog zo’n klein tv-tje, een zwartwit.  

Een vmbo t’advies geeft ook toegang tot een mavo-school. 

de rubriek veel gestelde vragen kort men ook wel af als FAQ. 

deze kaart is een A4’tje, datwilzeggen hij heeft het A4’formaat. 

 



NK 26   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. Zo ja, waardoor weet je dat het 

goed is? Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel?  

Welke woorden zouden jullie met een tussen-n schrijven? Welke woorden juist zonder? 

Bespreek ook of je kunt uitleggen waardoor die onderstreepte woorden zo geschreven moeten 

worden! 

Hij is er apentrots op dat hij zo berensterk is. 

Het spinnewiel was stoffig en er zaten spinnewebben in. 

Ik maak graag aspergesoep of erwtesoep met roggenbrood. 

Er is bietensap en groentensap, of heb je liever peresap?  

Gedachtenloos slenterde hij langs de heremodezaken in de 

Herenstraat.  

Zij gaat vast vaak naar de zonnebank, of zou die kleur van de 

manenschijn komen? 



NK 26   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. Zo ja, waardoor weet je dat het 

goed is? Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel?  

Welke woorden zouden jullie met een tussen-n schrijven? Welke woorden juist zonder? 

Bespreek ook of je kunt uitleggen waardoor die onderstreepte woorden zo geschreven moeten 

worden! 
 

Op het plein staan een lindenboom en een eikeboom. 

Een wespesteek of een muggebult, ik vind het allenbei 

reuzenvervelend. 

De Koninginnegracht lag bezaaid met iepezaadjes. 

Zonnestralen zorgen voor zonnenenergie en dat geeft ons 

urelang gratis stroom.  

De Onze-Lieve-Vrouwenkerk staat naast de 

vrouwengevangenis. 



NK 27    fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel?  

Welke woorden zouden jullie met een tussen-s schrijven? Welke woorden juist zonder? 

Bespreek ook of je kunt uitleggen waardoor die onderstreepte woorden zo geschreven moeten 

worden! 

 

Het makelaarskantoor had het kantoor van de stationchef  

te koop gezet, samen met het brugwachterhuisje. 

Veiligheidsdiensten storen zich niet aan een beroepgeheim,  

en luisteren ook bestuurvergaderingen af. 

Een slagerschort is meestal wit, zodat je direct bloedsspatten ziet. 

Na de kabinetzitting hebben de ministers geheimhoudingsplicht.  

Het fabrieksstempel staat garant voor de voedingkwaliteit. 

 



NK 27   fase 5 

Duo-opdracht 

Bespreek samen of de onderstreepte woorden goed geschreven zijn. 

Zo ja, waardoor weet je dat het goed is? Zo nee, hebben jullie samen een beter voorstel?  

Welke woorden zouden jullie met een tussen-s schrijven? Welke woorden juist zonder? 

Bespreek ook of je kunt uitleggen waardoor die onderstreepte woorden zo geschreven moeten 

worden! 
 

De watersstanden vind je vliegensvlug op een webssite. 

Toen hij aankwam met bietjestampot werd het doodsstil. 

Het verkeercirculatieplan leidt tot kilometerslange files.  

Weet jij je toetscores of vind je die wel op de intranetsite? 

Een scheepsschroef vervoeren vraagt begeleiding  

door Rijkwatersstaat. 

 



 

 


