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Uitleg

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met een c die als /k/ klinkt.
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Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes. Ieder woord begint met de letter c.

c c c c

Weet je het nog?
Hoor je /k/? In sommige woorden schrijf je de klank /k/ als c.
De c vóór de a, de o en de u klinkt als /k/.
De c vóór de e, de i en de ij klinkt als /s/.
Woorden met een c komen uit andere talen.
Bijvoorbeeld uit het Engels. Daarom spreek je cake uit als /keek/.
Veel woorden met een c zijn nu gewone Nederlandse woorden geworden.
Lees kaart W12 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden met c onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
controle – cursus – camera – alcohol – musical – stacaravan – speculaas – excuus – verticaal –  
collega – compleet – document – vruchtencake – discussie – combineren

na de c komt een a na de c komt een o na de c komt een u
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2

u

3

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Aan de slag

Terugkijken
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streepje tussen.

goocheltruc speculaaspop schuimplastic colaglas

televisiereclame wereldrecord taalcursus webcamera

paspoortcontrole ijshockeyclub cafébezoeker computervirus

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

compleet • • werk je mee samen excuus • • opmerkingen

cursus • • er ontbreekt niets commentaar • • woestijnplant

collega • • zonder fouten concert • • Sorry!

correct • • een serie lessen cactus • • muziek

Veel woorden met /kt/ komen uit een andere taal en schrijf je met ct.
In de woorden hieronder ontbreken de letters ct of de letters kt.
Bedenk eerst welke woorden je zeker met kt schrijft.
Schrijf alleen de acht woorden met ct op. Gebruik eventueel een woordenboek.

produ... zie...e gelij...tijdig a...eur vismar... wer...uig
mel...and kwar...aart inse... rea...ie dru...e ba...erie
vulpenin... effe... corre... gedru... oppervla...e dire...eur

1.  

3.  

5. 

7. 

2.  

4. 

6.  

8. 

Maak de woorden af met c of k. Schrijf ze op.

Eindelijk is de verzameling plaatjes van mijn broertje ...ompleet. 

En dan moet je de oppervla...te van dat stuk land uitrekenen. 

Adriaan is een a...robaat en Bassie is een domme clown. 

Er is niets aan de hand! We hebben alles nog onder controle. 

Midden op de weg was een grote, blauwe cir...el geschilderd. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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