
Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 

 

 

garage – 36a 

bagage 

etage 

etalage 

 

elektrisch – 37a 

automatisch 

communistisch 

fantastisch 

 

hond – 44a 

beschaafd 

denkbeeld 

gemeenteraad 

indertijd 

 

fietsen – 45b 

aanwijzingen 

argumenten 

aspecten 

herinneringen 

 

werkwoorden 

De werkwoorden van dit thema veranderen van klank in de verleden tijd. Vul de 

juiste werkwoordsvorm in het 

Let op: Bij woorden met een 

 Bij woorden met een 

e � ie 

helpen 

hielp – hielpen 
sterven 

werpen 

zwerven 

  

Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket ––––    Taal Actief Taal Actief Taal Actief Taal Actief ––––    Groep 7 Groep 7 Groep 7 Groep 7 ––––    Thema Thema Thema Thema 

 www.juf-hannah.nl 

horloge 

lekkage 

massage 

passage

percentage

stage 

historisch 

medisch 

praktisch 

romantisch

technisch

theoretisch

kameraad 

spannend 

tegenstand 

voortdurend 

wereldoorlog

zogenaamd

inlichtingen 

presidenten 

producten 

tegenstellingen 

toepassingen

voorschriften

De werkwoorden van dit thema veranderen van klank in de verleden tijd. Vul de 

juiste werkwoordsvorm in het enkelvoud en het meervoud in.  

Bij woorden met een z  verandert de z in het enkelvoud in een s.

Bij woorden met een v  verandert de v in het enkelvoud in een f.

ie � o  ui � o 

kiezen duiken 

koos    – kozen dook - d
liegen pluizen 

verkiezen schuiven 

vliegen stuiven 

 

Thema Thema Thema Thema 6666    

passage 

percentage 

 

romantisch 

technisch 

theoretisch 

wereldoorlog 

zogenaamd 

toepassingen 

voorschriften

De werkwoorden van dit thema veranderen van klank in de verleden tijd. Vul de 

z in het enkelvoud in een s. 

enkelvoud in een f. 

doken 

 



Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket 
 

 

 

a � ie 

blazen 

vallen 

slapen 

ij � e 

bewijzen 

blijven 

drijven 

kijken 

krijgen 

prijzen 

schrijven 

verwijzen 

wijzen 

wrijven 

 

 

Woordpakket Woordpakket Woordpakket Woordpakket ––––    Taal Actief Taal Actief Taal Actief Taal Actief ––––    Groep 7 Groep 7 Groep 7 Groep 7 ––––    Thema Thema Thema Thema 

 www.juf-hannah.nl 

i � o a � oe 

klinken dragen 

verzinnen graven 

zingen vragen 

e � a e � o 

genezen trekken 

geven zwemmen

lezen 

oe � ie 

nemen roepen 

spreken 

  

Thema Thema Thema Thema 6666    

zwemmen 


