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Leerlijn groep 6

BLOK SPELLINGSCATEGORIE PAGINA

Blok 1 schrijfles 1.1 Eerste 12 categorieën + ei en au 4-5

schrijfles 1.2 Categorieën: iei, ‘s-, sc, meervoud ‘s 6-7 

schrijfles 1.3 Categorieën: –tie, kc, –isc 8-9

schrijfles 1.4 Herhaling 10-11

Blok 2 schrijfles 2.1 Pechwoorden uitbreiding / erij (bakkerij) 12-13

schrijfles 2.2 Gidsrijtje / –uw 14-15

schrijfles 2.3 Langermaakwoorden –heid, –teit 16-17

schrijfles 2.4 Herhaling 18-19

Hier let ik op tijdens het schrijven - geheugensteuntje 20-21

Blok 3 schrijfles 3.1 x (taxi) 22-23

schrijfles 3.2 Klankgroep a-lijst 24-25

schrijfles 3.3 –ieel, –iaal 26-27

schrijfles 3.4 Herhaling 28-29

Blok 4 schrijfles 4.1 ch (chef) 30-31

schrijfles 4.2 th (thee) 32-33

schrijfles 4.3 –ueel, –eaal / –uele, –eale 34-35

schrijfles 4.4 Herhaling 36-37

Hier let ik op tijdens het schrijven - geheugensteuntje 38-39

Inhoud vorige schrijfschrift (1):



Leren schrijven op de enkele lijn.

BLOK SPELLINGSCATEGORIE PAGINA

Blok 5 schrijfles 5.1 é (café) 4-5

schrijfles 5.2 eau (cadeau) 6-7 

schrijfles 5.3 ont– 8-9

schrijfles 5.4 Herhaling 10-11

Blok 6 schrijfles 6.1 ou - oe (route) 12-13

schrijfles 6.2 –aatje, –ootje, –uutje 14-15

schrijfles 6.3 –lijke, –ige 16-17

schrijfles 6.4 Herhaling 18-19

Hier let ik op tijdens het schrijven - geheugensteuntje 20-21

Blok 7 schrijfles 7.1 –ge (garage) 22-23

schrijfles 7.2 –nkje 24-25

schrijfles 7.3 station 26-27

schrijfles 7.4 Herhaling 28-29

Blok 8 schrijfles 8.1 y – ie (lolly), i – y (gym) + meervoud ‘s 30-31

schrijfles 8.2 ’s bij bezit 32-33

schrijfles 8.3 trema uitspraak 34-35

schrijfles 8.4 Herhaling 36-37

Hier let ik op tijdens het schrijven - geheugensteuntje 38-39

Inhoud schrijfschrift 2:
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de taugé het cafe´
de taugé het cafe´

het procedé oké
het procedé oké

hé het comité
hé het comité

de saté  privé
de saté privé

Santé is een Frans woord en betekent gezondheid.
Santé is een Frans woord en betekent gezondheid.

1.

2.

3.

4.

5.
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het carré de paté
het carré de paté

de rose´ André
de rose´ André

‘Santé', zegt René als hy proost op de gezondheid 
van zyn vader.
‘Santé', zegt René als hy proost op de gezondheid 
van zyn vader.

Ze drinken een glaasje rosé en eten een broodje met 
paté.
Ze drinken een glaasje rosé en eten een broodje met 
paté.

6.

7.

8.

9.
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het bureau de plumeau
het bureau de plumeau

het plateau het waterniveau
het plateau het waterniveau

het cadeau het politiebureau
het cadeau het politiebureau

het niveau de cadeaubon
het niveau de cadeaubon

Een plumeau gebruik je om breekbare spullen 
schoon te maken.
Een plumeau gebruik je om breekbare spullen 
schoon te maken.

1.

2.

3.

4.

5.
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‘Wat een mooi cadeautje‘, zegt tante Irma.
‘Wat een mooi cadeautje‘, zegt tante Irma.

Het grondwaterniveau in de Achterhoek is erg laag.
Het grondwaterniveau in de Achterhoek is erg laag.

Heeft Bob een goed rekenniveau? 
Heeft Bob een goed rekenniveau? 

Op het kaasplateau liggen kazen uit Gouda, Alkmaar 
en Edam.
Op het kaasplateau liggen kazen uit Gouda, Alkmaar 
en Edam.

6.

7.

8.

9.




