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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Maak de woorden bij de plaatjes af.

                                      
lucifer medicijn recept race auto

Weet je het nog?
Hoor je /s/? In sommige woorden schrijf je de klank /s/ als c.
Woorden met een c komen uit andere talen.
Veel van die woorden zijn nu gewone Nederlandse woorden geworden.
Soms herken je stukjes van woorden in andere woorden:
cent: centimeter, centiliter, procent, percentage
centrum: centraal, centrale, concentreren
Lees kaart W11 nog eens.  
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden met een c onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak. Maak dan de zinnen onder het schema af met k of s.
clown – cijfers – citroen – controleren – creatief – cavia – centimeter – crossen – cursus –  
cirkel – continu – clubhuis – centraal – cliché – camera

na de c
komt e, i of ij

na de c
komt a, o of u

na de c
komt een medeklinker (l of r)

cijfers 

citroen 

centimeter 

cirkel 

centraal 

controleren 

cavia 

cursus 

continu 

camera 

clown 

creatief 

crossen 

clubhuis 

cliché 

Voor e, i of ij klinkt de c als  s .
Voor a, o of u klinkt de c als  k .
Voor een medeklinker (l of r) klinkt de c als  k .
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

W11

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met een c die als /s/ klinkt. e
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Aan de slag

Terugkijken

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

decemberfeesten dierenambulance grensprovincie eigeel

ceremoniemeester winkelcentrum spoedrecept motorrace

computerspecialist lanceerbasis medicijngebruik popconcert

In de woorden speciaal en commercieel spreek je de letters ci uit als /sj/. 
Ook in zes woorden hieronder spreek je ci uit als /sj/. 
Zet daar een kring om.

cilinder circuit sociaal speciaal circus citroen

officieel narcissen provinciaal elektriciteit specialist financieel

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

lanceren • • citroen, mandarijn specerijen • • plechtigheid

cello • • wegschieten financieel • • voorschrift

citrusfruit • • voorjaarsbloem recept • • over geld

narcis • • muziekinstrument ceremonie • • kruiden

Maak de woorden af met c of ci.
Schrijf ze op.

Van de deelnemers haalde vijftig pro...ent, de helft dus, de finish. procent 

Ik heb het nog eens pre...ies uitgerekend; iedereen betaalt 10 euro. precies 

Dat vind ik jammer, want daarvoor ben ik spe...aal teruggekomen! speciaal 

In het begin van het voorjaar zie je vaak een veld vol nar...issen. narcissen 

Op het parkeerterrein bij de sportvelden staat een grote ...ircustent. circustent 

Zij wordt morgen offi...eel benoemd als de nieuwe burgemeester. officieel 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

financieel specerijen narcissen 
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