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Op verkenning
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Op welke klankgroep valt de klemtoon?
Zet daar een streep onder.

grinniken perziken tennissen reizigers

Weet je het nog?
De klemtoon is het stukje van het woord waar je met je stem op drukt.
In woorden op ~ige en ~igen valt de klemtoon niet op de i.
De i klinkt als /u/, net als een stomme e.
Dan komt na de i één g: rustige, wijzigen, reiziger.

In woorden als perzik, havik en monnik valt de klemtoon niet op het stukje ~ik.
Daarom schrijf je het meervoud met één k: perziken, haviken, monniken.
Dat geldt ook voor woorden op ~erik: slimmeriken, leeuweriken.

Woorden als dreumesen en hannesen schrijf je met één s.

Uitzondering: ook bij woorden op ~is en ~us valt de klemtoon soms niet op de laatste klankgroep. 
Toch krijgt het meervoud twee s’en: kennissen, gevangenissen, cursussen, cactussen.
Lees kaart R23 nog eens.

Valt de klemtoon van deze woorden op ~ik?
Schrijf de woorden in het goede vak. Schrijf ook het meervoud op.
havik – flauwerik – blik – strik – perzik – tik

klemtoon valt op ~ik klemtoon valt niet op ~ik

enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud

blik 

strik 

tik 

blikken 

strikken 

tikken 

havik 

flauwerik 

perzik 

haviken 

flauweriken 

perziken 

Let op! Heeft een woord in het meervoud twee k’s?
Die blijven in samenstellingen staan, ook al valt de klemtoon dan niet meer op ~ik:
blik - blikken; dus ook: koekblikken, verfblikken, ogenblikken.
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

R23

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met een onbeklemtoonde i.
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Terugkijken

H

Maak de woorden af met ~igen of ~iggen.

bevest igen jonge varkens: b iggen vergift igen 

uitnod igen beschuld igen dwarsl iggen 

in bed l iggen verded igen wijz igen 

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

bevestiging •  • (mis)daad beveiliging •  • feest

beschuldiging •  • club uitnodiging •  • gevaar

beschadiging •  • ‘ja’ zeggen wijziging •  • elftal

vereniging •  • niet meer gaaf verdediging •  • verandering

Veel woorden op ~erik zijn niet zo aardig bedoeld.
Maak toch van die woorden. Schrijf daarvan het meervoud op.

Hoe worden mensen genoemd die flauw doen? flauweriken 

Hoe worden mensen genoemd die gemeen zijn? gemeneriken 

Hoe noemen ze in een film de mensen met slechte plannen? slechteriken 

Maar bij jullie past een veel leuker woord, omdat jullie slim zijn: slimmeriken 

Maak de woorden af met k of kk, met s of ss.
Schrijf ze op.

Daar moet je eerst met een naald een gaatje in pri...en. prikken 

Kijk eens op deze foto! Toen waren jullie nog dreume...en. dreumesen 

Uilen, valken en havi...en horen bij de roofvogels. haviken 

Op de camping is ook een baan, waarop je kunt tenni...en. tennissen 

Veel boeken werden vroeger door monni...en overgeschreven. monniken 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

grinniken slechteriken dreumesen 
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