FOUTLOOS SPELLEN? EEN LACHERTJE! . DEEL 3
Soms is het leven rechtvaardig. De spelling, bijvoorbeeld, is net zo lastig voor je
leerkracht als voor jou. En voor mij is het net zo opletten als voor iedereen. Toch
zullen we samen op regels en uitzonderingen moeten letten én zullen we een en
ander moeten bestuderen en oefenen. Dit is natuurlijk niet altijd zo boeiend.

Is hier en daar nu al gemor en gegrom hoorbaar?

Maar!
Dat prettig oefenen met saaie leerstof mogelijk is, bewezen de vorige delen in deze
reeks werkboekjes. En dát is uiteraard de reden waarom ook deze werkboekjes tot
stand gekomen zijn. Correct spellen is nu eenmaal heel belangrijk, maar het vergt
wel de nodige aandacht én natuurlijk oefening.
En zoals je weet, baart oefening kunst.

Oefenen met spellingregels, ja, maar hoe?
Welnu, de komende pagina’s gaan je eerst inlichten hoe een aantal spellingregels
in elkaar zit. Lees en bestudeer die regels grondig en/of neem ze door met je
leerkracht.
Daarna begint het prettige werk: oefenen.
Wat?! Oefenen, prettig werk?!
Jawel, want alle oefeningen zijn moppen, doordenkertjes, raadsels, gedichten
enzovoort.
Wanneer er een letter(teken) in te vullen is, werd daarvoor plaats gereserveerd.
Soms is er echter een plaats gereserveerd, maar moet je géén letter(s) invullen.
Of juist méér dan één! Laat je dus niet misleiden!
En dan nu: aan de lach!
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Hoofdletters
Een hoofdletter gebruik je om een woord speciaal te doen uitkomen.
Dus kun je eigenlijk het best zo weinig mogelijk hoofdletters schrijven.
Natuurlijk zijn er vaste regels bepaald wanneer je zo’n hoofdletter moet
gebruiken. Neem samen met je leerkracht het schemaatje op deze en de
volgende pagina eens door (onze HOOFDLETTER TOP 8) en maak dan de
(grappige) oefeningen. Je zult merken dat het allemaal zo moeilijk niet is.
Als je goed uitkijkt, natuurlijk! Veel succes!
Onze formidastische HOOFDLETTER TOP 8!
Je gebruikt een hoofdletter...
1. … aan het begin van een zin (behalve als het woord een weglatingsteken
krijgt; dan plaats je er één aan het begin van het tweede woord. Wanneer
het eerste woord een cijfer is, volgt geen hoofdletter.)

Ik weet het. ’k Weet het zeker. ’s Avonds. 7 dagen lang.
2. … bij alle eigennamen (óók aardrijkskundige én namen van wegen, pleinen,
wijken enz.) en bij de woorden die daarvan afgeleid zijn.

Laura Lynn - België - Belgisch - Sint-Franciscus - Schelde - Fransman - de
Alpen - God - Palingsgatstraat - het Westerplein
Let op: soms wordt een eigennaam, door algemeen gebruik, een
soortnaam (met meervoudsvorm!) en vervalt de hoofdletter.
Bijvoorbeeld: een cola - een christen - sint-bernardshond paasvakantie enz.
Let op: wanneer een eigennaam voorzetsels en lidwoorden bevat, krijgt
enkel het eerste een hoofdletter als er geen voornaam of voorletter
staat vermeld.
Bijvoorbeeld: de heer De Groot - mr. Van de Woestijne
3. … bij de bijvoeglijke naamwoorden die van een eigennaam met hoofdletter
zijn afgeleid.

Belgisch - Vlaams - de West-Vlaamse steden
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4. … bij woorden die naar het Opperwezen verwijzen.

God en zijn engelen - de Almachtige
5. … bij titels die men aan mensen toekent.

Hare Hoogheid
6. … bij titels van boeken, films, cd’s, kranten, tijdschriften enzovoort. Regel is:
het eerste woord en de zelfstandige naamwoorden die volgen krijgen een
hoofdletter.

‘Blinker en de Bakfietsbioscoop’ (Marc De Bel) - ‘Rotjong & Snotjong’ (Guy
Didelez en Frank Pollet) - ‘Only Girl’ (Rihanna) - De Morgen - De Gazet van
Antwerpen
7. … bij namen van feestdagen (maar niet de samenstellingen ermee!)

Pasen - Nieuwjaar - Kerstdag - kerstfeest
8. … bij namen van bedrijven, fondsen, instellingen en verenigingen én merk- en
typeaanduidingen. Ook hier is de regel: het eerste woord en de zelfstandige
naamwoorden die volgen krijgen een hoofdletter.

Belgische Spoorwegen - Artsen zonder Grenzen - Belgisch Instituut
voor Lastechniek – Mercedes Vito - Prijs der Nederlandse Letteren

Let op voor hoofdletters bij AANHALINGSTEKENS
- Peter zei: ‘Paulien, je bent geweldig.’
- ‘Paulien,’ zei Peter, ‘je bent geweldig.’
- ‘Paulien, je bent geweldig’, zei Peter.

Schrijf in de volgende pagina’s alle letters over waarvan jij weet dat ze met
een hoofdletter worden geschreven. Veel plezier ermee!
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1.
de moeder en vader van romulus en remus gaan uit werken. niks speciaals,
natuurlijk. ze werken beiden in dezelfde winkel, ‘het omgekeerde schaap’. ook niks
speciaals.
dat moeder en vader ’s avonds laat thuiskomen, is in feite ook niks speciaals, al
durft dat wel eens iets speciaals te worden! romulus en remus zijn dan namelijk
meer dan een uur alleen!
gisteren, bijvoorbeeld, kwamen ma en pa thuis en zagen meteen dat er wat aan de
hand was. op de tafel zat romulus, in zijn eentje, de tranen in zijn ogen.
‘dag romulus, waar is remus?’
‘in het ziekenhuis.’
‘in het ziekenhuis?!’ de stemmen van ma en
pa gingen ogenblikkelijk de hoogte in.
‘ja, in het ziekenhuis.’
‘en hoe komt dat?’
‘wel, we hielden een wedstrijd: wie het verste
uit het slaapkamerraam kon leunen. en
remus heeft gewonnen...’

2.
in zwembad ‘het zwembad’ zwemmen een naald en een speld broederlijk naast
elkaar.
plots zegt de naald: ‘ik ga eruit.’
de speld vraagt meteen: ‘waarom ga je eruit?’
hierop antwoordt de naald: ‘ik heb water in mijn oog!’
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