~el, ~er, ~en stomme ~e (spiegel)
Je hoort /u/, je schrijft ~e
Die letter heet de stomme ~e.

Woorden v/d week
de sleutel
de keuken
het snoepje
werken
vroeger
harde

Extra woorden
de stoelen
de honden
de kruimel
het koekje
de wortel
jonger
duiken
lange
ander

~eer, ~eur, ~oor (peer)
De ~ee in peer klinkt anders want de r trekt aan
de klank /ee/.
Dat is ook zo met ̴oor en e̴ ur.

Woorden v/d week
de beer
de peer
de deur
de scheur
het oor
het spoor

Extra woorden
het weer
eerst
het verkeer
de kleur
de beurt
zeuren
ik hoor
voor
door

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang.

Woorden v/d week
de mu-ren
de do-zen
de zol-der
de fees-ten
de voe-ten
rui-ken

Extra woorden
sle-pen
de re-gen
de zwa-nen
de kas-ten
de kaar-ten
de paar-den
zoe-ken
krui-pen
de heu-vel

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang.

Woorden v/d week
de vo-gel
de a-dem
de re-gel
de schu-ren
ma-ger
le-nen

Extra woorden
la-ge
be-ta-len
de le-pel
ver-ge-ten
de bo-ter-ham
gro-ter
zu-re
be-stu-ren
de tand-pas-ta

Woorden met ei/ij (geit)
Staat het woord op de ei-plaat? Schrijf het met
‘ei’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ij’. Er zijn veel meer woorden met ‘ij’ dan met ‘ei’.

Woorden v/d week
het eiland
het weiland
het einde
het paleis
de keizer
de maand mei

Extra woorden
de meiden
de pleister
de eikel
het geheim
weinig
eigen

Woorden met ei/ij (lijm)
Staat het woord op de ei-plaat? Schrijf het met
‘ei’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ij’. Er zijn veel meer woorden met ‘ij’ dan met ‘ei’.

Woorden v/d week
de lijm
de pijl
de vijver
de dijk
bij / de bij
kijken

Extra woorden
de tijd
altijd
zijn jas / wij zijn
mijn tas / de mijn
bijna
bijten

~ng (kring)
Je hoort /ng/, je schrijft n-g, dat is samen –ng.

Woorden v/d week
de jongen
springen
zingen
de winkel
drinken
donker

Extra woorden
de dingen
de hengel
brengen
jonger
links
denken
zinken
de zangeres
bedanken

Woorden met ~cht (lacht)
Korte klank gevolgd door /gt/ altijd ~cht. Behalve
hij ligt, hij legt en hij zegt.

Woorden v/d week
de nacht
recht
echt
dicht
de lucht
het licht

Extra woorden
acht
ik wacht
slecht
de vlecht
de vrucht
het bericht
het gewicht
het gezicht
de opdracht

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang.

Woorden v/d week
de vo-gel
de a-dem
de re-gel
de schu-ren
ma-ger
le-nen

Extra woorden
la-ge
be-ta-len
de le-pel
ver-ge-ten
de bo-ter-ham
gro-ter
zu-re
be-stu-ren
de tand-pas-ta

Korte klank aan het einde van een
klankgroep (kikker)
Is de klank aan het einde van de klankgroep kort.
Dan zet ik twee medeklinkers op het bord.

Woorden v/d week
de bakker
de vlammen
de stemmen
de komma
liggen
bukken

Extra woorden
grappig
hebben
trillen
stoppen
drukken
bibberen
bestellen
de getallen

Woorden met ou/au (koud)
Staat het woord op de au-plaat? Schrijf het met
‘au’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ou’. Er zijn veel meer woorden met ‘ou’ dan met
‘au’.

Woorden v/d week
de schouder
het gebouw
bouwen
koud
goud
trouwen

Extra woorden
de kabouter
de ouders
verkouden
vasthouden
onthouden
vouwen

Woorden met ou/au (pauw)
Staat het woord op de au-plaat? Schrijf het met
‘au’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ou’. Er zijn veel meer woorden met ‘ou’ dan met
‘au’.

Woorden v/d week
de auto
de klauw
de pauze
augustus
lauw
kauwen

Extra woorden
de augurk
rauwe groente
nauwe schoenen
benauwd
snauwen
klauteren

~eeuw, ~ieuw, ~uw (leeuw)
Eindigt een woord op w? Daar komt een u voor.

Woorden v/d week
de leeuw
de sneeuw
nieuw
het nieuws
de duw
de schaduw

Extra woorden
de meeuw
schreeuwen
de eeuw
de kieuwen
benieuwd
nieuwsgierig
duwen
zenuwachtig
waarschuwen

Woorden op ~t of ~d (paard)

Woorden v/d week

Hoor je aan het eind van een woord een /t/? Maak
het woord langer: hoor je een d, dan schrijf je een
d. Anders een t.

het paard
de staart
het land
de krant
het sportveld
de goudvis

Let op: niet bij werkwoorden!

Extra woorden
het bloed
groot
koud
rood
zwart
het vriendje
het foutje
de schatkist
de badmuts

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (kuiken)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

Woorden v/d week
de stoelen
de keuken
huilen
schieten
de pijlen
de fouten

Extra woorden
snoepen
leuker
schuine
de dieren
de treinen
de pauwen
bedoelen
gebruiken
verdienen

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang

Korte klank aan het einde van een
klankgroep (kikker)
Is de klank aan het einde van de klankgroep kort.
Dan zet ik twee medeklinkers op het bord.

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (kuiken)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

Woorden v/d week
Praten
Weten
trappen
leggen
de kelder
de meester

Extra woorden
de regen
droger
dure
de spullen
natter
bellen
de handen
de woorden
de kaarten

Woorden met f~/v~ (fiets)
Begint een woord met een f of een v?
Dat kun je vaak moeilijk horen. Onthoud
die woorden.
Er zijn meer woorden die beginnen met
een v dan met een f.
Als je v zegt, maak je geluid in je keel. De
f zeg je alleen met je mond.

Woorden v/d week
de foto
de file
de flits
de fabriek
fluisteren
fit

Extra woorden
de finale
de framboos
de familie
de fontein
defakkel
het fornuis

Woorden met f~/v~ (fiets)
Begint een woord met een f of een v? Dat kun je
vaak moeilijk horen. Onthoud die woorden.
Er zijn meer woorden die beginnen met een v dan
met een f.

Woorden v/d week
de vader
de veter
de vogel
vallen
varen
vliegen

Extra woorden

Als je v zegt, maak je geluid in je keel. De f zeg je
alleen met je mond.

het varken
de vos
het veld
het vest
vers
vuil

~aai, ~ooi, ~oei (draai)
Je hoort een j maar je schrijft een i.

Woorden v/d week
de haai
ik draai
ik roei
ik groei
de kooi
mooi

Extra woorden:
ik aai
ik zwaai
de kraai
ik knoei
ik stoei
ik sproei
het hooi
de prooi

stomme ~e (spiegel)
Na een stomme ‘e’ schrijf je geen dubbele
medeklinker

Woorden v/d week
ge-noeg
be-ta-len
de kin-de-ren
wan-de-len
re-ken-en
gis-te-ren

Extra woorden
timmeren
vliegeren
knikkeren
stempelen
de eieren
het spelletje
het rolletje
begrijpen
gevaren

+

=

Samenstellingen (rugzak)
Samenstellingen bestaan uit meerdere woorden.
Ken je de stukjes van een samenstelling? Dan kun
je de samenstelling ook goed schrijven.

Woorden v/d week
De fietstas
de boottocht
de hoofdpijn
de handschoen
lichtgroen
vuurrood

Extra woorden
de sporttas
de huiskamer
het kleurpotlood
het vogelnest
de waterstraal
de handdoek
de feesttent
het nachtdier
de postduif

Woorden op ~ven en ~zen (dozen)
Bij woorden met een ~s of de~ f op het eind,
verandert deze letter vaak als je het woord langer
maakt in een ~ z of een ~ v.
Staat voor de ~s of de~ f een lange klank of een
tweetekenklank? Dan wordt de s een z en de f
een v.

Woorden v/d week
de dozen
de huizen
leven
schuiven
de vissen
straffen

Extra woorden
de rozen
lezen
grijze
zweven
proeven
lieve
de jassen
de lessen
boffen

Woorden met s~/ z~ (zon)
Begint een woord met een s of een z? Dat kun je
vaak moeilijk horen. Onthoud die woorden.
Is de tweede letter een klinker? Er zijn meer
woorden die beginnen met een z dan met een s.
Is de tweede letter een medeklinker? Er zijn veel
woorden met sch~, sj~, sl~, sm~, sn~, sp~ en st~.
Als je de z zegt, maak je ook geluid in de keel. De s
maak je alleen met je mond.

Woorden v/d week
surfen
de soort
het sop
de sik
super
simpel

Extra woorden
de soldaat
het servet
de serie
sappig
soepel
sommige

Woorden met s~/ z~ (zon)
Begint een woord met een s of een z? Dat kun je
vaak moeilijk horen. Onthoud die woorden.
Is de tweede letter een klinker? Er zijn meer
woorden die beginnen met een z dan met een s.
Is de tweede letter een medeklinker? Er zijn veel
woorden met sch~, sj~, sl~, sm~, sn~, sp~ en st~.
Als je de z zegt, maak je ook geluid in de keel. De s
maak je alleen met je mond.

Woorden v/d week
de zomer
de zoon
de zaag
zoet
zuur
zout

Extra woorden
het zand
zeker
zeer
zacht
zuinig
zeuren

Sch~ schr ~ (schaap)
De sch~ staat vaak vooraan, maar niet altijd.
Je hoort /sg / of /sgr/, je schrijft sch of schr.

Woorden v/d week
ik schrijf
schrijven
de schrijver
het schrift
de schroef
ik schrik

Extra woorden
de schrijfles
het tijdschrift
het handschrift
het schriftje
de schreeuw
de schram
schrobben
het schroefje
de schroeven

Verkleinwoorden (treintje)
Wil je een woord kleiner maken? Dan eindigt het
woord op een stomme e.
Schrijf achter het woord ~je, ~pje of ~tje.

Woorden v/d week
het huisje
het treintje
het stoeltje
het paardje
het kastje
het vriendje

Extra woorden
het doosje
het woordje
het kindje
het voetje
het feestje
het raampje
het boompje
het zinnetje
het mannetje

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang

Korte klank aan het einde van een
klankgroep (kikker)
Is de klank aan het einde van de klankgroep kort.
Dan zet ik twee medeklinkers op het bord.

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (kuiken)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

Woorden v/d week
Praten
Weten
trappen
leggen
de kelder
de meester

Extra woorden
de regen
droger
dure
de spullen
natter
bellen
de handen
de woorden
de kaarten

Hoofdletters
Schrijf een hoofdletter aan het begin van iedere
zin. Schrijf ook namen met een hoofdletter.
Namen van mensen, dieren, straten, plaatsen,
landen, programma's, planeten enz.

Woorden v/d week
Fatima
Rob Jansen
oom Hans
tante Wilma
poes Pinkie
Rotterdan

Extra woorden
Lisa-Marie
David
hond Tarzan
Spoorlaan
Nassaukade
Utrecht
Noordzee
Nederland
Spanje

Woorden met /ie/ = i
Hoor je op het eind van een klankgroep /ie/?
Dan schrijf je soms ie, soms i. Onthoud de
woorden met i.

Woorden v/d week
een liter
een kilo
de gitaar
de piloot
de figuur
de minuut

Extra woorden
de titel
de rivier
het idee
prima
juni
juli

Je hoort /ig/, of/ug/, je
schrijft ̴ig. (ongelukkig)

Woorden v/d week
rustig
grappig
jarig
gelukkig
enig
aardige

Extra woorden
vochtig
tachtig
weinig
toevallig
nodig
hongerig
rommelig
vorige
gezellige

Je hoort /luk/, je schrijft ̴lijk (vrolijk)

Woorden v/d week
eerlijk
hartelijk
vriendelijk
hopelijk
natuurlijk
gevaarlijke

Extra woorden
eindelijk
eigenlijk
duidelijk
vrolijk
mogelijk
feestelijke
lelijke
makkelijke
moeilijke

Woorden op ~t of ~d (paard)

Woorden v/d week

Hoor je aan het eind van een woord een /t/? Maak
het woord langer: hoor je een d, dan schrijf je een
d. Anders een t.

het paard
de staart
het land
de krant
het sportveld
de goudvis

Let op: niet bij werkwoorden!

Extra woorden
het bloed
groot
koud
rood
zwart
het vriendje
het foutje
de schatkist
de badmuts

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang

Korte klank aan het einde van een
klankgroep (kikker)
Is de klank aan het einde van de klankgroep kort.
Dan zet ik twee medeklinkers op het bord.

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (kuiken)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

Woorden v/d week
praten
weten
trappen
leggen
de kelder
de meester

Extra woorden
de regen
droger
dure
de spullen
natter
bellen
de handen
de woorden
de kaarten

Woorden met /s/ = c woorden met
/k/ = c (citroen)
Hoor

je aan het begin van een woord /s/? Dan
schrijf je meestal s. Sommige woorden schrijf je
met c. Onthoud de woorden met c~.

Woorden v/d week
de cirkel
het circus
het cijfer
de citroen
de cent
het centrum

Extra woorden
de cel
het cement
de centimeter
het concert
december
precies

Woorden met /s/ = c woorden met
/k/ = c (citroen)
Hoor je aan het begin van een woord /s/? Dan
schrijf je meestal s. Sommige woorden schrijf je
met c. Onthoud de woorden met c~.

Woorden v/d week
de computer
de camera
de club
de cola
de cavia
de cactus

Extra woorden
de camping
de caravan
de clown
de acrobaat
de reclame
controleren

~eeuw, ~ieuw, ~uw (leeuw)
Eindigt een woord op w? Daar komt een u voor.

Woorden v/d week
de leeuwen
de sneeuwen
nieuwe
de kieuwen
duwen
de schaduwen

Extra woorden
de meeuwen
de spreeuwen
schreeuwenen
de eeuwen
nieuwer
vernieuwen
zenuwachtig
de zwaluwen
ruwe

Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)
Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er
één op de gang

Korte klank aan het einde van een
klankgroep (kikker)
Is de klank aan het einde van de klankgroep kort.
Dan zet ik twee medeklinkers op het bord.

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (kuiken)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

Woorden v/d week
Praten
Weten
trappen
leggen
de kelder
de meester

Extra woorden
de regen
droger
dure
de spullen
natter
bellen
de handen
de woorden
de kaarten

~eren, ~euren, ~oren (peer)
Bij ~eren en õren:
Lange klank aan het einde van een
klankgroep (toren)

Woorden v/d week
de beren
leren
de kleuren
zeuren
de sporen
de toren

Verdeel het woord in klankgroepen. Is de klank
Extra woorden
aan het eind van de klankgroep lang. Dan zet ik er de kleren
de merel
één op de gang

Tweetekenklank aan het einde van
een klankgroep (~euren)
Hoor je aan het einde van de klankgroep een
tweetekenklank. Luister dan goed, dan weet je
hoe je het schrijven moet.

de wereld
de oren
verloren
geboren
de deuren
speuren
gebeuren

Woorden met ei/ij (geit)
Staat het woord op de ei-plaat? Schrijf het met
‘ei’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ij’. Er zijn veel meer woorden met ‘ij’ dan met ‘ei’.

Woorden v/d week
het eiland
het weiland
het einde
het paleis
de keizer
de maand mei

Extra woorden
de meiden
de pleister
de eikel
het geheim
weinig
eigen

Woorden met ei/ij (lijm)
Staat het woord op de ei-plaat? Schrijf het met
‘ei’. Staat het er niet op? Schrijf het dan met een
‘ij’. Er zijn veel meer woorden met ‘ij’ dan met ‘ei’.

Woorden v/d week
de lijm
de pijl
de vijver
de dijk
bij / de bij
kijken

Extra woorden
de tijd
altijd
zijn jas / wij zijn
mijn tas / de mijn
bijna
bijten

Woorden met /ie/ = i
Hoor je op het eind van een klankgroep /ie/?
Dan schrijf je soms ie, soms i. Onthoud de
woorden met i.

Woorden v/d week
een liter
een kilo
de gitaar
de piloot
de figuur
de minuut

Extra woorden
de titel
de rivier
het idee
prima
juni
juli

Kleefletters (wolk)
Ze kleven aan elkaar, er komt niets tussen.

Woorden v/d week
twaalf
de slurf
de schelpen
de golven
de bergen
durven

Extra woorden
volgen
werken
helpen
scherper
de wolven
halve
verven
reserve
de kalveren

Je hoort /ig/, of/ug/, je schrijft ̴ig.
(ongelukkig)

Woorden v/d week
rustig
grappig
jarig
gelukkig
enig
aardige

Extra woorden
vochtig
tachtig
weinig
toevallig
nodig
hongerig
rommelig
vorige
gezellige

Je hoort /luk/, je schrijft ̴lijk (vrolijk)

Woorden v/d week
eerlijk
hartelijk
vriendelijk
hopelijk
natuurlijk
gevaarlijke

Extra woorden
eindelijk
eigenlijk
duidelijk
vrolijk
mogelijk
feestelijke
lelijke
makkelijke
moeilijke

Woorden met f~/v~ (fiets)
Begint een woord met een f of een v?
Dat kun je vaak moeilijk horen. Onthoud
die woorden.
Er zijn meer woorden die beginnen met
een v dan met een f.
Als je v zegt, maak je geluid in je keel. De
f zeg je alleen met je mond.

Woorden v/d week
de foto
de file
de flits
de fabriek
fluisteren
fit

Extra woorden
de finale
de framboos
de familie
de fontein
de fakkel
het fornuis

Woorden met f~/v~ (fiets)
Begint een woord met een f of een v? Dat kun je
vaak moeilijk horen. Onthoud die woorden.
Er zijn meer woorden die beginnen met een v dan
met een f.

Woorden v/d week
de vader
de veter
de vogel
vallen
varen
vliegen

Extra woorden

Als je v zegt, maak je geluid in je keel. De f zeg je
alleen met je mond.

het varken
de vos
het veld
het vest
vers
vuil

Woorden met s~/ z~ (zon)
Begint een woord met een s of een z? Dat kun je
vaak moeilijk horen. Onthoud die woorden.
Is de tweede letter een klinker? Er zijn meer
woorden die beginnen met een z dan met een s.
Is de tweede letter een medeklinker? Er zijn veel
woorden met sch~, sj~, sl~, sm~, sn~, sp~ en st~.
Als je de z zegt, maak je ook geluid in de keel. De s
maak je alleen met je mond.

Woorden v/d week
surfen
de soort
het sop
de sik
super
simpel

Extra woorden
de soldaat
het servet
de serie
sappig
soepel
sommige

Woorden met /ie/ = i
Hoor je op het eind van een klankgroep /ie/?
Dan schrijf je soms ie, soms i. Onthoud de
woorden met i.

Woorden v/d week
de huisdieren
de vlieger
schieten
verdrietig
verliezen
verbieden

Extra woorden
de gieter
de brieven
de manieren
de rivieren
de gebieden
bevriezen
genieten
verdienen
uitkiezen

