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Klinkers, tweeklanken en medeklinkers
klinkers 			
tweeklanken 			
medeklinkers 			

7
7
7
8

2 Spelling van de onveranderlijke woorden 1
lettergrepen 			
verkleinwoorden 		

9
9
10
10
12
13

3 Spelling van de onveranderlijke woorden 2
d of t 		
14 c als s en k 		
b of p 		
14 cc als ks en kk 		
ei of ij 		
14 x 		
au of ou 		
15 y 		
eau 		
15 q 		
f of v 		
15 air/aire		
s of z 		
15 grote/grootte 		
ch als g, sj en k 		
15 vele/velen 		
sh en sj 		
15 tussen -n 		
th als t
16 tussen -s 		
ig/ing en niet ïg/ïng 16 los of aan elkaar 		
i of ie 		
16

14
16
16
16
16
16
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4 Spelling van de werkwoorden
vervoegen 			

19
19
19

enkelvoud/meervoud
hoofdletters 			
getallen 			

hele werkwoord/infinitief
onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) /
onvoltooid verleden tijd (ovt)
voltooid tegenwoordige tijd (vtt) /
voltooid verleden tijd (vvt)
onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd (ottt) /
onvoltooid verleden toekomende tijd (ovtt)
voltooid tegenwoordig toekomende tijd (vttt) /
voltooid verleden toekomende tijd (vvtt)
werkwoord in de ott
enkelvoud
stam van het werkwoord
gebruik van de stam
stam + t
werkwoord in de ovt
zwakke/sterke/onregelmatige werkwoorden
voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
tegenwoordig deelwoord
werkwoorden die op elkaar lijken
dezelfde werkwoorden, maar toch anders
‘rare’ deelwoorden 		

5 Grammatica 1 - woordbenoemen
woordsoorten
lidwoorden 			
zelfstandige naamwoorden
bijvoeglijke naamwoorden

19
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trappen van vergelijking
zelfstandige werkwoorden
hulpwerkwoorden 		
koppelwerkwoorden
persoonlijke voornaamwoorden
bezittelijke voornaamwoorden
aanwijzende voornaamwoorden
vragende voornaamwoorden
betrekkelijke voornaamwoorden
onbepaalde voornaamwoorden
telwoorden 			
voorzetsels 			
achterzetsels 			
voegwoorden 			
tussenwerpsels 		
bijwoorden 			

29
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30
30
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6 Grammatica 2 - zinsontleden
gezegde 			
onderwerp 			
korte zin/zinskern 		
persoonsvorm 			
lijdend voorwerp 		

36
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43

meewerkend voorwerp
bijwoordelijke bepaling
bijvoeglijke bepaling
naamwoordelijk gezegde
een zin ontleden 		

Leestekens 			
punt 		 44
uitroepteken 		 44
vraagteken 		 44
komma 		 44
puntkomma 		 45
dubbele punt 		 45
aanhalingstekens		 45
apostrof 		 45
haakjes 		 45

44
koppelteken 		 45
afbreekstreepjes 		 46
schuine streepjes 		 46
accentteken 		 46
trema 		 46
asterisk 		 46
weglatingsstreepje		 46
slash 		 46

8 Afkortingen 			

47
47

9 Allerlei

directe/indirecte rede
bedrijvende/lijdende vorm
spelalfabet 			
een brief schrijven 		
titulatuur 			

			

54
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56
60

Bronnen 			

63

Register 			

64
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ruim 500 afkortingen in alfabetische volgorde

