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Op verkenning

Aan de slag

In deze samenstellingen schrijf je een streepje: tv-toestel – auto-ongeluk – café-restaurant.  
Schrijf ze bij de goede plaatjes.

Weet je het nog?
Soms botsen in een woord twee klinkers. Je kunt het woord dan verkeerd uitspreken.
In veel woorden schrijf je dan een trema: zeeën, officiële, ruïne.
in samenstellingen schrijf je een streepje, geen trema: zee-egel, na-apen, zo-even.

Soms worden afkortingen als woorden gebruikt: wc, tv, dvd, sms.
Maak je zulke afkortingswoorden langer, dan schrijf je ’: wc’s, tv’s, sms’je, sms’en.
Maak je met een afkortingswoord een samenstelling, dan schrijf je een streepje:  
wc-papier, tv-toestel, dvd-speler, sms-bericht.

In sommige samenstellingen staan vaste combinaties van woorden.
Tussen de woorden van zo’n vaste combinatie komt ook een streepje te staan:
zwart-witfoto, nek-aan-nekrace, peper-en-zoutstel.
Lees kaart R31 nog eens.

Deze samenstellingen schrijf je met een streepje.
Waarom? Schrijf ze in het goede vak.
tv-programma – kant-en-klaarmaaltijd – huis-aan-huisblad – zonne-energie –
dubbel-cd – alles-of-nietspoging – na-apen – vwo-leerling – radio-uitzending

botsende klinkers afkortingswoord vaste combinatie
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illustraties: Fleur van der Weel, Lisette Spee

R31

Wat ga je doen?

Je herhaalt samenstellingen met een streepje. e
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Aan de slag

Terugkijken

Deze woorden worden gemaakt door de twee stukjes aan elkaar te plakken. Bij zeven woorden komt dan een 
trema te staan op de eerste letter van het tweede stukje. Bij acht woorden komt dan een streepje tussen de stukjes 
te staan. Zet een kring om de woorden waar een streepje tussen de stukjes komt te staan.

ge illustreerd thema avond zo even diploma uitreiking ru ine

zonne energie kopie en na aper ge interesseerd mee eten

be invloeden chocolade ijs ego ist auto onderdeel zee en

Kies vier afkortingswoorden. Bedenk daarmee drie samenstellingen. Schrijf dus geen woorden als tv’s en sms’en. 
In iedere samenstelling staat een streepje.
Kies uit: tv – dvd – cd – sms – usb – cv – vwo – wk - PSV.

Dit zijn acht samenstellingen met radio~. Drie van deze samenstellingen schrijf je met een streepje. 
Zet een kring om die drie samenstellingen.

radio spelletje radio toestel radio uitzending radio bericht

radio omroeper radio programma radio opname radio journalist

Maak goede woorden door steeds twee schuingedrukte stukjes aan elkaar te plakken. Schrijf die woorden op.
Drie woorden schrijf je met een streepje, twee woorden met een trema. Eén woord krijgt geen streepje en ook 
geen trema.

De spannende wedstrijd is ten slotte in een gelijkspel ge eindigd. 

In het restaurant koos ik als toetje vanille ijs met slagroom. 

En dan moet onze juf al dat werk ook nog na kijken! 

Gisteren zag ik een tv programma over het leven van pinguïns. 

Als er sneeuw op de heuvel ligt, kunnen we daar lekker slee en! 

Door de mist zijn er verschillende auto ongelukken gebeurd. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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