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werkblad Groene Boekje (2)

In het eerste lesje over het laatste Groene Boekje hebben we drie veranderingen
besproken. Dit waren ze:

1) Woorden als paddenstoel en paardenbloem hebben een tussen-n gekregen.
2) De namen van tijdperken schrijf je met een kleine letter: middeleeuwen.
3) Afkortingen die je met kleine letters schrijft en uitspreekt als een gewoon
woord (dus niet letter voor letter), plak je in een samenstelling aan het andere
woord vast: havoschool.

We bespreken nu drie andere veranderingen. Hier komen ze:

4) In een woord als Harry Potterfilm hoef je geen streepje te zetten.
Veel namen bestaan uit twee woorden: Harry Potter, Middellandse Zee, Tweede
Kamer. Als je met zo’n naam een samenstelling maakt, dan hoef je geen streepje te
zetten. Je schrijft dus niet Harry-Potterfilm, maar Harry Potterfilm.
Andere voorbeelden: Anne Frankhuis, Tweede Kamerlid, Middellandse Zeegebied.

5) In een woord als vitamine C-gehalte is maar één streepje nodig.
In groep 7, Willem II en vitamine C staat er tussen het woord en het cijfer (of de
letter) geen streepje. Als je er een samenstelling mee maakt, dan blijft dat zo.
Voorbeelden: groep 7-leerling, Willem II-speler, vitamine C-gehalte.

6) Voorvoegsels als anti-, audio-, mini-, multi-, pre-, pro-, pseudo-, re-, semi- en
vice- plak je gewoon aan het woord vast.
Voorbeelden: antiaanbaklaag, prowesters, semiautomatisch, vicepremier.

L  Als het woord begint met een hoofdletter, dan zet je wél een streepje: anti-Engels.



© Surfspin 2007

OPDRACHTEN

A. Streep de foute spelling door (zie de veranderingen 4, 5 en 6).

 1. Ik heb drie Harry-Potterboeken/Harry Potterboeken.

 2. Wie heeft mijn Donald-Duckboek/Donald Duckboek gezien?

 3. Opa verzamelt Rolling-Stonesplaten/Rolling Stonesplaten.

 4. De directeur zakte door de antieke Louis-XIV-stoel/Louis XIV-stoel.

 5. De groep-8-leerlingen/groep 8-leerlingen lazen de kleuters sprookjes voor.

 6. Veel stadskinderen leden vroeger aan vitamine-D-gebrek/vitamine D-gebrek.

 7. Een mini-onderzeeër/minionderzeeër filmde het wrak van de Titanic.

 8. De nieuwe koning staat bekend als pro-westers/prowesters.

 9. De profclub telt veel fullprofs en enkele semi-profs/semiprofs.

10. De Nederlandse regering is meestal pro-Amerikaans/proAmerikaans.

B. Streep de foute spelling door en schrijf de goede spelling op de stippellijn.
Bekijk ook de veranderingen 1, 2 en 3. Sommige woorden zul je moeten opzoeken in
een woordenboek of in het Groene Boekje (de link staat onderaan de bladzij).

 1. De .......................................... zwanebloem/zwanenbloem is een beschermde plant.

 2. Een mycoloog is een .................................................................................................
paddestoelenkenner/paddenstoelenkenner.

 3. De dino’s stierven uit aan het eind van het .................................................. Krijt/krijt.

 4. De Notre Dame in Parijs is een .................................................................................. 
Middeleeuwse/middeleeuwse kathedraal.

 5. We krijgen les van een ................................................... pabo-student/pabostudent.

 6. In onze wijk staat een ...................................................... vmbo-school/vmboschool.

 7. Ik kreeg een ..................................... havo-advies/havoadvies, Eva een vwo-advies.

 8. Op mijn school zijn ........................................................ breezers/brezers verboden.

 9. Als souvenirtje kreeg ik na het .................................. dineetje/dinertje een lolly mee!

10. In de Romeinse tijd woonden er in onze streken ........................................................
Kelten/kelten en Germanen.

Hier vind je het Groene Boekje online: http://woordenlijst.org.
De antwoorden vind je hier: http://www.surfspin.nl/krijt.html.


