
 

Spelling 
Wanneer je aan het eind van een woord een t hoort, moet je het woord langer maken (meervoud), om te 

weten of je een d of een t op moet schrijven, voorbeeld: paard-paarden, kat-katten.  
Sommige woorden kun je niet zo goed langer maken,die woorden schrijf je  

altijd met een –t. Er zijn 4 uitzonderingen: zand, grind, grond en geld. 
 

 
 

 

Vul in d of t. Schrijf het woord ook achter de zin. 

Op mijn verjaardag kreeg ik een heerlijke taar.... van mijn ouders. 

Gisteren heb ik de hon..... van de buren uitgelaten. 

In onze vijver zag ik een een..... met een kromme snavel. 

Vanmorgen is de poo..... van onze poes gebroken. 

In Rusland zijn de winters vaak heel erg kou...... 

Op het songfestival was het lie.... van Nederland niet de beste. 

Ga jij in de zomervakantie ook naar een ander lan......? 

Mijn vader en moeder zijn allebei in maar.... jarig. 

Van mijn buurvrouw mocht ik een keer op haar paar..... rijden. 

In de herfst staat er vaak veel win....... 

In de grote vakantie gaan we met de boo..... naar Texel. 

Het nieuwe t-shirt van Ajax is weer wit en roo..... 

Na het lopen van de avondvierdaagse had ik een blaar op mijn voe.... 

De meester groe..... alle kinderen wanneer ze de klas in komen. 

Omdat ik was gevallen zat mijn knie onder het bloe...... 

Mijn zusje stoo.... steeds haar beker van de tafel. 

Ik was heel verdrietig toen onze hond doo..... ging. 

Het kleine meisje had een mooie vlech.... in haar haar. 

De kinderen hadden mooie kastelen gemaakt in het zan..... 

Ik weet niet precies hoe je dat woor.... moet schrijven. 

Ik heb niet genoeg gel..... om een nieuwe computer te kopen. 

Elke ochtend eet ik drie plakken broo.... met jam. 

Op deze grote boot zijn meer dan 1000 mensen aan boor.... 

Ik moest met de trap omdat de lif..... kapot was. 

Mijn opa moest naar het ziekenhuis omdat zijn har.... niet goed werkte.  
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Antwoorden 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Vul in d of t. Schrijf het woord ook achter de zin. 

Op mijn verjaardag kreeg ik een heerlijke taar..t.. van mijn ouders. 

Gisteren heb ik de hon..d... van de buren uitgelaten. 

In onze vijver zag ik een een.d.... met een kromme snavel. 

Vanmorgen is de poo..t... van onze poes gebroken. 

In Rusland zijn de winters vaak heel erg kou..d.... 

Op het songfestival was het lie.d... van Nederland niet de beste. 

Ga jij in de zomervakantie ook naar een ander lan.d.....? 

Mijn vader en moeder zijn allebei in maar.t... jarig. 

Van mijn buurvrouw mocht ik een keer op haar paar.d... rijden. 

In de herfst staat er vaak veel win.d...... 

In de grote vakantie gaan we met de boo.t.... naar Texel. 

Het nieuwe t-shirt van Ajax is weer wit en roo.d.... 

Na het lopen van de avondvierdaagse had ik een blaar op mijn voe..t.. 

De meester groe.t.... alle kinderen wanneer ze de klas in komen. 

Omdat ik was gevallen zat mijn knie onder het bloe..d.... 

Mijn zusje stoo.t... steeds haar beker van de tafel. 

Ik was heel verdrietig toen onze hond doo.d.... ging. 

Het kleine meisje had een mooie vlech.t... in haar haar. 

De kinderen hadden mooie kastelen gemaakt in het zan..d... 

Ik weet niet precies hoe je dat woor..d.. moet schrijven. 

Ik heb niet genoeg gel.d.... om een nieuwe computer te kopen. 

Elke ochtend eet ik drie plakken broo.d... met jam. 

Op deze grote boot zijn meer dan 1000 mensen aan boor..t.. 

Ik moest met de trap omdat de lif.t.... kapot was. 

Mijn opa moest naar het ziekenhuis omdat zijn har..t.. niet goed werkte.  

 

 

 

taart 

hond 

eend 

poot 

koud 

lied 

land 

maart 

paard 

wind 

boot 

rood 

voet 

groet 

bloed 

stoot 

dood 

vlecht 

zand 

woord 

geld 

brood 

boort 

lift 

hart 

 



 

Antwoorden 
 
 
 
 

 

 
 

 


