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Uitleg van begrippen

2

Keuzekaart werkwoordsvorm

5

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

6

Persoonsvorm verleden tijd

8

Voltooid deelwoord

9

Onvoltooid deelwoord

10

Bijvoeglijk naamwoord

11

Gebiedende wijs

12

Geef me de 5 ®
Strategiekaarten werkwoordspelling

INFORMATIE VOOR GEBRUIK
Wat

De strategiekaarten werkwoordspelling helpen je om de verschillende werkwoordsvormen te
leren herkennen en alle werkwoordsvormen goed te leren schrijven.
We gaan ervan uit dat je basiskennis hebt om met de spellingsregels aan de slag te gaan.

Voor wie

Deze strategiekaarten zijn geschikt voor alle leerlingen van de basisschool en het voortgezet
onderwijs die moeite hebben met werkwoordspelling.

Hoe

Voor de volledigheid geven we eerst algemene uitleg over de verschillende werkwoordsvormen
en wat een onderwerp en zelfstandig naamwoord zijn (Uitleg van begrippen). Sla deze bladzijde
over als deze informatie al bekend is of gebruik hem als geheugensteuntje.
Gebruik de Keuzekaart werkwoordsvormen om te herkennen om welke werkwoordsvorm het gaat.
Kies vervolgens de juiste kaart om stap voor stap te leren hoe je het werkwoord schrijft.

Hulp bij gebruik

Voor het eerste gebruik is het handig als je alle kaarten doorloopt met je leerkracht, docent,
huiswerkbegeleider of een ouder. Als je alle stappen begrijpt, kun je zonder hulp aan de slag. Is
nog niet alles duidelijk of twijfel je? Vraag dan hulp.
Is de kaart voor jou niet helemaal duidelijk? Of heb je een extra ezelsbruggetje om een regel te
leren? Maak de kaart dan op maat.
Ken je de stappen uit je hoofd? Dan heb je de kaarten niet meer nodig.

Over de makers van dit boekje

De Strategiekaarten werkwoordspelling zijn ontwikkeld door Geef me de 5 en zijn jarenlang
gebruikt en geoptimaliseerd bij de naschoolse begeleiding van Autimaat.
De Geef me de 5-methodiek is ontwikkeld voor de omgang met mensen met autisme, maar is
inzetbaar voor iedereen die behoefte heeft aan meer duidelijkheid en structuur.
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Ook interessant:

STRATEGIEKAARTEN
HUISWERK
Heb je moeite met het zelfstandig plannen, maken en
leren van je huiswerk? Dan is het boek
Strategiekaarten huiswerk iets voor jou. Met 26
duidelijke stappenplannen voor veelvoorkomende
opdrachten en leerstof. Van open vragen maken tot
begrippen leren en van samenvatten tot een werkstuk
of presentatie maken. Met deze strategiekaarten weet je
precies hoe je dat handig aanpakt.

HEB JIJ TE MAKEN MET AUTISME?
Heb je als professional in het onderwijs of de zorg te maken met autisme of is er iemand met
autisme in jouw familie? Dan kun je met de Geef me de 5-methodiek een groot verschil maken.
Leer hoe je kunt toewerken naar meer onderling begrip, positief contact en (meer) zelfstandigheid.

Ga naar onze website voor meer informatie over onze:
HULPMIDDELEN
& TIPS
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