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Wat leer je?
Je leert meer woorden schrijven die beginnen met of eindigen op ’s.

Woordpakket 14
Onthoudwoorden/Regelwoorden

’s ochtends
’s middags
’s woensdags
’s zondags
’s winters

de lolly’s
de baby’s
de panty’s
de hobby’s
de intercity’s

Kijk goed. Onthoud hoe je het
moet schrijven.

1	
Luister naar het woord in je hoofd.
2	
Soms hoor je een /s/ voor een woord,
die niet bij het woord hoort.
Schrijf dan altijd ’s (apostrof-s).
	De apostrof staat op de plek waar één of
meer letters van het woord zijn
weggelaten.
	vroeger: des maandags → ’s maandags
	
Bedenk of je het woord schrijft met
’ (apostrof). Dat kun je niet horen,
dat moet je onthouden.
3	
Schrijf het woord op.
4	
Lees nog een keer na of je het woord goed
geschreven hebt.
5	
Maak een foto van het woord in je hoofd.
Voorbeeld
Er staat ’s middags in plaats van des middags.
de is weggelaten. Op de plek van de schrijf je
een apostrof: des middags → ’s middags.
Let op!

Na de ’s komt altijd een spatie.
De ’s schrijf je nooit met een hoofdletter.
’s Middags drinken we thee.
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Ali’s
Remco’s
Manu’s
Senna’s
Jordy’s

de alibi’s
de Eskimo’s
de keuzemenu’s
de programma’s
de voorpagina’s
Pas de regel toe.

1	
Luister naar het woord in je hoofd.
2	
Is het woord meervoud en hoor je aan het
eind een /s/? Let dan op!
	Na een woord dat in het enkelvoud
eindigt op a, i, o, u of y, schrijf je de
meervoud-s niet direct aan het woord vast.
	Dan gaat de uitspraak fout. Je schrijft
’s (apostrof-s).
	programma’s, alibi’s, Eskimo’s,
keuzemenu’s, baby’s
3	
Lees nog een keer na of je het woord goed
geschreven hebt.
Voorbeeld
1 Je hoort /lollies/. Dat is meervoud.
2 Het enkelvoud is lolly. Dat eindigt op y.
3 Schrijf in het meervoud ’s → lolly’s.

Let op!

Ook bij het aangeven dat iets van iemand is,
gebruik je deze regel.
Ali’s jas
Jordy’s vader

