Woorden met ee op het einde van een woorddeel/woord
Op het einde van een woord schrijf je ee dubbel. Dat moet je onthouden.
Woorden met ee op het einde schrijf je net als zee.
Let op!	Hoor je een lange a, o, u op het einde van een woord? Dan schrijf je de klinker enkel.
Bv. ga, zo, nu ...
Tip

Als het woord een deel is van een ander woord, schrijf je de ee ook dubbel.
Woorden met ee op het einde van een woorddeel schrijf je net als meegaan en tweede.

Let op! Ook als het woord een deel is van een ander woord, schrijf je a, o en u enkel.
Bv. jawel, zozeer ...
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Woorden met a, o en u op het einde

Ga nu zo!

Op het einde van een woord schrijf je a, o of u enkel.
Woorden met een lange a op het einde schrijf je net als ga.
Woorden met een lange o op het einde schrijf je net als zo.
Woorden met een lange u op het einde schrijf je net als nu.
Tip	Ook als het woord een deel is van een ander woord,
schrijf je a, o en u enkel.
Bv.

jawel, zozeer, ...
spellingweter 21
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Maak goede samenstellingen met een passend woord. Schrijf de samenstellingen op.
1 mee

land – gaan – baan



2 vee

arts – taart – dans

de 

3 zee

kast – zolder – bodem

de 

4 twee

plus – honderd – mens



5 na

kijken – schild – sneeuw



6 kassa

klomp – bon – lucht

de 

7 foto

draad – schoen – boek

het 

8 auto

keuring – spring – fruit

de 

9 paraplu

slang – stem – bak

de 

10 menu

kaart – dons – hoed

de 

a Vul aan tot een goede samenstelling. Kies uit:
mee – twee – zee – vee – na – villa – foto – zo – lotto – menu
b Schrijf de zinnen over.
1

pas verzorgde de

arts de zieke koe.


2 De

graaf heeft iets vreemds

gemaakt.


3 Het dag

bestaat uit soep, hoofdgerecht en

gerecht.


4 De

winnaar koopt een droom

.


5 Zijn er ook

lingen bij de

meerminnen?
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Vul de tekst aan. Kies uit:
zodra – tempo – villa – programma – twee – zo – meegedaan

Aan het

Zwijg je rijk hebben

drie vrouwen

mannen en

.

In een snel

mochten ze eerst kennismaken met elkaar,

maar meteen daarna moesten ze de

binnengaan en daar

lang mogelijk zwijgen.

iemand ook

maar één woord zei, moest hij het huis verlaten.

hoerageroep – zeehonden – zeelui – zee

Een van de mannen had gewonnen.
Met veel

verliet hij het huis.

“Ik was jaren op

, daar was ik het gewoon om te zwijgen.

Als de andere

lagen te slapen, had ik enkel vissen en
om me heen.”
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