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1. Zet een trema op de juiste plaats. Gebruik het woord tussen de haakjes.

Ik ben een vegetariër ✓ . (vegetarier) 
De man is een egoïst ✓ . (egoist) 
Dit jaar gaan we op reis naar Italië ✓ . (Italie) 
We zijn met z'n drieën ✓ . (drieen) 
Jij bent de coördinator ✓ . (coordinator) 

5 / 5 ✓

2. Schrijf de woorden tussen haakjes in het meervoud. 
Gebruik een hoofdletter waar nodig.

Hij heeft de zeven zeeën ✓ bevaren. (zee) 
Ken jij sprookjes met heksen en feeën ✓ ? (fee) 
Sleeën ✓ bestaan er in verschillende soorten. (slee) 
In dat liedje zitten heel wat melodieën ✓ . (melodie) 

Als je in een woord 2 of 3 opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, dan zet je een trema op de eerste
letter van de nieuwe klank.

4 / 4 ✓

3. Verbeter de fouten in deze zinnen.

Ik laat me niet snel beïnvloeden ✓ . 
Een goede hygiëne ✓ zorgt ervoor dat je minder snel ziek wordt. 
Is Seppe Smits een skiër ✓ of een snowboarder? 
Mijn vader is drieënveertig ✓ jaar oud. 
We bezochten een Romeinse ruïne ✓ . 
Orchideeën ✓ zijn mijn oma's lievelingsbloemen. 
Ik ben erg geïnteresseerd ✓ in sportauto's. 
Mijn neef woont in Australië ✓ .

8 / 8 ✓

4. Vul de zin aan. Gebruik een koppelteken waar nodig.

Een touw om te springen is een springtouw ✓ . 
Een mand waarin fruit ligt is een fruitmand ✓ . 
Het scherm van je televisie is een televisiescherm ✓ . 
Een ongeluk met de auto is een auto-ongeluk ✓ . 
De instelling van de camera is de camera-instelling ✓ .

Je schrijft een koppelteken in samenstellingen waarbij de klinkers kunnen botsen.

5 / 5 ✓

5. Schrijf de samenstelling

gsm + toestel gsm-toestel ✓ 
Y + as Y-as ✓ 
13 + jarige 13-jarige ✓ 
A4 + papier A4-papier ✓ 
BMX + titel BMX-titel ✓

Je schrijft een koppelteken in samenstellingen met een afkorting, een losse letter of een cijfer.

5 / 5 ✓



6. Verbeter de foute woorden in de zinnen.

Mijn nichtje woont in Oost-Vlaanderen. Zij is een Oost-Vlaming ✓ . 
Het Latijns-Amerikaanse ✓ lied heeft veel ritme. 
Nieuw-Zeeland ✓ werd getroffen door een zware aardbeving. 

Je schrijft een koppelteken in samenstellingen en afleidingen van aardrijkskundige namen.

3 / 3 ✓
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