Leerlijn groep 4

Spelling

Blok 1

Legenda

wp 3 (cat.6 E3/M4/E4)
woorden met sch(r)-

✸

wp 1 (cat.5 M3/E3/M4)
woorden met
mmm-, -mmm

✸

wp 2 (geen Cito)
woorden met ui en eu

✸

wp 10 : woordpakket
cat.8 : categorie cito
M4/E4 : afnamemoment cito

wp 4 (cat.4 E3/M4)
woorden met niet
geschreven tussenklank ✸
(lk, lm, etc)

✸

Blok 2

wp 5 (cat.7 E3/M4/E4)
woorden met ng
wp 6 (cat.7 E3/M4/E4)
woorden met nk

✸

✸

1F

Blok 3

wp 10 (cat.8 M4/E4)
woorden met s- en z-

Blok 4

wp 12 (cat.18 M4/E4)
woorden eindigend
op -d

✸
✸
Knipstrategie

✸
Letterrover

✸
Letterzetter

wp 13 (cat.13 M4)
(cat.13+ M5/E5/M6/E6)
samenstellingen met
2 en 3 medeklinkers
na elkaar

✸

wp 14 (cat.9 M4)
verkleinwoorden met
-je en -tje

✸

Luisterstrategie

wp 15 (cat.10 M4/E4)
woorden met
-el, -er, -en en -te
wp 16 (cat.10 M4/E4)
woorden met
ge-, be-, ver- en te-

Onthoudstrategie

✸

Ook-zo-strategie

✸
wp 17 (cat.16 E4)
woorden met -au,
-auw, -ou en -ouw

Blok 5

✸

✸
wp 9 (cat.11 M4/E4)
woorden met ei en ij

wp 11 (cat.12 M4)
woorden met
-aai, -ooi en -oei

al aan bod
geweest bij
VLL in gr.3

✸
wp 7 (cat.8 M4/E4)
woorden met f- en v-

wp 8 (cat.14 M4/E4)
woorden met
-eer, -oor en -eur

eerste aanbod

wp 18 (cat.20 E4)
letterzetter (woorden met gesloten lettergreep)
wp 19 (cat.21 E4)
letterrover (woorden met open lettergreep)

✸

Regelstrategie

Werkwoord

✸

✸
wp 20 (cat.11/16 M4/E4)
woorden met
ei, ij, au en ou

Blok 6

wp 21 (cat.17 E4)
woorden met ch en cht

✸

wp 22 (cat.18 M4/E4)
woorden eindigend op -d
wp 23 (cat.15 E4)
✸
woorden met -a, -o en -u
wp 24 (cat.19 E4)
woorden met
-eeuw, -ieuw en -uw

✸
© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort 2014

