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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies  uit: prestatie – politie – reparatie – advertentie.

politie advertentie prestatie reparatie 

Weet je het nog?
Klinkt de laatste (onbeklemtoonde) klankgroep van een woord als /tsie/? Dan schrijf je tie.
De stukjes ~atie en ~itie zijn vaste stukjes.  
Woorden op ~itie: de eerste klank /ie/ schrijf je als i, de tweede als ie.

Let op bij het meervoud van woorden op ~atie, ~itie en ~tie. Er is geen verwarring mogelijk bij 
de uitspraak. Dus schrijf je het meervoud gewoon met ~s, niet met ~’s: prestaties, notities, vakanties.
Lees kaart K25 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
politie – vakantie – advertentie – informatie – conditie – competitie – situatie – assistentie –  
presentatie – positie – garantie – spatie – inspiratie – concurrentie – intuïtie

woorden op ~atie woorden op ~itie woorden op ~tie

informatie 

situatie 

presentatie 

spatie 

inspiratie 

politie 

conditie 

competitie 

positie 

intuïtie 

vakantie 

advertentie 

assistentie 

garantie 

concurrentie 
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

K25

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden op ~atie, ~itie en ~tie. e
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Aan de slag

Terugkijken

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streepje tussen.

reparatieafdeling topprestatie spatiebalk hockeycompetitie

zomervakantie miniadvertentie kleurencombinatie politiepaarden

spoedoperatie informatiefolder noodsituatie protestdemonstratie

Let op de betekenis van de woorden.
Wat past bij elkaar? Of: waar heeft het mee te maken? Trek lijnen.

assistentie • • geld voor de club combinatie • • gevangenis

contributie • • zekerheid, belofte arrestatie • • op gevoel

imitatie • • hulp, bijstand taxatie • • bij elkaar doen

garantie • • nadoen intuïtie • • schatting

Deze woorden hebben een meervoud op ~s of ~’s.
Schrijf het meervoud op.

nota nota’s operatie operaties notitie notities 

spatie spaties vakantie vakanties garantie garanties 

tosti tosti’s raceauto raceauto’s traktatie traktaties 

lengte lengtes positie posities luchtfoto luchtfoto’s 

panty panty’s agenda agenda’s reparatie reparaties 

Maak de woorden af met ~atie, ~itie of ~tie.
Schrijf ze op.

In de krant zag ik een adverten... voor crossfietsen staan. advertentie 

In woorden als ’s morgens schrijf je na ’s een spa... .  spatie 

Ons schoolteam heeft een geweldige prest... geleverd! prestatie 

Als sporter moet je je cond... natuurlijk steeds bijhouden. conditie 

Sommige leden hebben de contribu... nog niet betaald. contributie 

De pol... moest komen om de vechtpartij te beëindigen. politie 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

combinatie traktaties contributie 
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