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Koppel-teken  Engels: 
cake, jam

Engels: 
weekend
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LEVEL 4 bestaat voor een groot deel uit weetwoorden en leenwoorden. De oefeningen in 

SPELL-IT zijn een goede voorbereiding om daarna vooral teksten met die woorden te 

schrijven of typen. 

* Je wordt beter in spelling door vooral veel te typen en de spellingcontrole te gebruiken. 

* Gebruik een ICT-programma met spellingcontrole en een woordvoorspeller. 

* Bedenk eerst de inhoud van de tekst. Schrijf wat kernwoorden op een blaadje. 

* Praat met een klasgenoot over je onderwerp: vertel waar je over gaat schrijven.

* Laat de zinnen voorlezen door de computer en verbeter de spelling. 

* Echte schrijvers schrijven hun verhalen nooit in één keer.

* Print en bewaar de teksten in een mooie map. 

Tips

Engels: 
mail

4.24

Datum:                      .... %

 Engels: 
coole scooter


