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Hoorwoorden

Veel woorden zijn hoorwoorden.
Zeg je een woord?
Dan hoor je klanken.
Bij de klanken passen letters.
Die schrijf je op.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de aap
de boog
de brief
de bril
Ik speel.
klaar

de kop
de kraag
het dier
het haar
het stuur

ook
op
snel
stil

woorden van de week

extra woorden

/r/ /oo/ /s/

/roos/

1. Zeg het woord in je hoofd.  

2. Hak het woord in klanken.

3.  Schrijf de letters bij de klanken op.
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Woorden met sch-

Hoor je na /s/ een /ch/?

Dan schrijf je sch.

school schat

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de schat
de school
de schuur
het schaap
het schip
Ik schiet.

de schaal
de schelp
de schil
de schoen
het schot

Ik schop.
Ik schuif.
scheef
schoon

woorden van de week

extra woorden

De sch staat vaak vooraan.

Maar niet altijd.
beschuit
verschil
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Woorden met oe, ui, eu en ie

Je hoort /oe/, /ui/, /eu/ en /ie/.
Je schrijft ook oe, ui, eu en ie.

De /oe/, /ui/, /eu/ en /ie/ zijn steeds één klank.
Hak de woorden zo in klanken:
/b/ /oe/ /k/     /b/ /ui/ /k/
/n/ /eu/ /s/     /t/ /ie/ /n/

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de buik
de neus
de ui
het boek
het wiel

groen
leuk
tien

de breuk
de broek
de deuk
de duik
de fi ets
de geur

de groep
de knie
de schoen
de druif
bruin

woorden van de week

extra woorden

Oe, ui, eu en ie zijn 
tweetekenklinkers.

oe 
Schrijf eerst de o.

ui
Schrijf eerst de u.

eu
Schrijf eerst de e.

ie
Schrijf eerst de i.

tien
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Woorden met -ng

Je hoort /ng/.
Je schrijft ook ng.
/ng/ is één klank.
Daarbij horen twee letters.

Het woord ring heeft drie klanken.
/r/ /i/ /ng/

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de ring
de slang
de tong
de wang
eng
jong

de gang
de kring
de long
het ding

Ik spring.
Ik zing.
bang
lang

woorden van de week

extra woorden

Let op het verschil tussen ng en n.

 tong ton
 zing zin
 vang van
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Woorden met -nk

Je hoort /ng/ + /k/.
/nk/ is één klank.
Daarbij horen twee letters.

Het woord bank heeft vier klanken.
/b/ /a/ /ng/ /k/

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de bank
de pink
Ik denk.
Ik drink.
Ik zink.
dank

de drank
de klank
de plank
de vonk
fl ink
links

De boot zonk.
Ik dronk.
Ik schenk.

woorden van de week

extra woorden

bang – bank
Ik ben bang.
Daar komt /k/ bij.
Maar je schrijft bank.
De g gaat dus weg.

Hoor je het verschil tussen 
/nk/ en /ng/?

 /nk/ /ng/

 zink zing
 bank bang
 drinken dringen
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Woorden met aai, oei en ooi

Je hoort /aaj/, /oej/ en /ooj/.
Je schrijft aai, oei en ooi.
/aai/ is één klank.
Daarbij horen drie letters.

Hak de woorden zo in klanken:
/h/ /aai/ /r/ /oei/ /m/ /ooi/

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de haai
de kooi
Ik draai.
Ik groei.
Ik roei.
mooi

de boeien
de kraaien
Wij knoeien.
Wij strooien.
Wij draaien.

de prooi
de moeite
het hooi
Ik aai.
Ik zwaai.
Ik sproei.

Ik stoei.
nooit

woorden van de week

extra woorden

Aan het eind van een woord schrijf 
je nooit een j.

Aai, oei en ooi staan ook in het 
midden van een woord.

zwaaien
moeite
dooien
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Woorden op -en, -er, -el en -e

Let op het einde van een woord. 
Je ziet vaak en, er, el of e.
Bij deze woorden spreek je de e 
uit zoals in de of het.
buiten donker
spiegel boekje

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de dieren
de spiegel
het boekje
buiten
langer
lieve

de handen
de keuken
de mensen
de vlieger
de vleugel
de winkel

het pakje
korter
zoete

woorden van de week

extra woorden

Je hoort een doffe e, 
net zoals in de of het.

Je schrijft e.

één boek, twee boeken

dansen, spelen, vechten

lang, nog langer
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Woorden met f- of v-

Je hoort /f/ of /v/. 
Zeg het woord hardop.     
Je schrijft de letter die bij de klank hoort: 
f of v.

iets      druif      vogel      vuil

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de fi ets
de fi lm
de fl es
de fl uit
het feest
het fruit

de verf
de vlag
vaak
veel
vier
vroeg

de fee
de friet
de vlieg
de voet
fel
fi jn

fris
vast
ver
vol
voor

woorden van de week

extra woorden

TIP: Leg je vinger op je keel.
Spreek de woorden of letters 
hardop uit.
Voel het verschil aan je keel 
terwijl je spreekt.

veel      fee 
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Woorden met ge-, be-, en ver-

Let op het begin van een woord.
Je ziet vaak be, ge of ver.
Bij deze woorden spreek je de e uit 
zoals in de of het.

geluk      begin      vertel

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

het bezoek
het gevoel
het verdriet
het verhaal
Ik betaal.
gedaan

het getal
Ik bedoel.
Ik begrijp.
Ik beleef.
Ik verstop.
Ik vertaal.

genoeg
geweest
verstaan

woorden van de week

extra woorden

Aan het begin van een woord staan 
ge-, be- en ver-.

Je hoort een doffe e, 
net zoals in de of het.

Je schrijft e.

gezin     beweeg     vergeet
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Woorden met eeuw en ieuw

Je hoort /eew/. Je schrijft eeuw.
Je hoort /iew/. Je schrijft ieuw.

leeuw      nieuw

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de leeuw
de sneeuw
de kieuw
het nieuws
nieuw

de eeuw
de meeuw
benieuwd
nieuwsgierig
geeuwen
schreeuwen

woorden van de week

extra woorden

Eindigt een woord op w?
Daar komt een u voor.

leeuw              kieuw
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Verkleinwoorden op -je, -tje en -pje

Een verkleinwoord is voor kleine dingen.
Wil je een verkleinwoord maken?
Schrijf achter het woord je of tje of pje.
reis - reisje
trein - treintje
boom - boompje

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

het boompje
het huisje
het reisje
het riempje
het stoeltje
het treintje

het bankje
het broertje
het droompje
het duimpje
het ijsje

het pluimpje 
het veertje
het wieltje
het zusje

woorden van de week

extra woorden

Aan het einde van een woord staan 
-je, -tje en -pje.

Je hoort een doffe e, 
net zoals in de of het.
Je schrijft e.
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Woorden op -lf, -lg, -lk, -lm en -lp

Aan het eind van een woord staat soms -lf.
Bijvoorbeeld: wolf.
Na de l hoor je geen doffe e.  
Dat is ook zo met -lg, -lk, -lm en -lp.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de helm
de schelp
de wolk
Ik volg.
twaalf
half

de fi lm
de melk
de tulp 
het volk
de wilg
de wolf

de zalm
Ik help.
elf

woorden van de week

extra woorden

-lf, -lg, -lk, -lm, -lp
Deze letters worden kleefl etters 
genoemd.
Ze kleven aan elkaar.
Er komt niets tussen.

half
volg
wolk
helm
schelp
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Woorden met s- en z-

Je hoort /s/ en /z/.
Je schrijft ook s en z.

sap      som      zak      zuur

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de sok
de zus
saai
soms
ziek
zwaar

de soep
de suiker
de zee
de zoen
de zon

samen
zes

woorden van de week

extra woorden

s- en z-
In een zin hoor je soms /s/ wanneer 
je z moet schrijven. 
Zeg het woord apart en je hoort wel 
/z/.

Twee maal drie is zes.
 /s/

zes
/z/ 
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Woorden op -rf, -rg, -rk, -rm en -rp

Aan het eind van een woord staat soms -rf.
Bijvoorbeeld: slurf.
Na de r hoor je geen doffe e.  
Dat is ook zo met -rg, -rk, -rm en -rp.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de arm
de berg
de slurf
het park
Ik durf.
scherp

de harp 
de kurk
de scherf
de storm
de vorm

het dorp
het werk
Ik zorg.
erg

woorden van de week

extra woorden

-rf, -rg, -rk, -rm, -rp
Deze letters worden kleefl etters 
genoemd.
Ze kleven aan elkaar.
Er komt niets tussen.

slurf
berg
werk
arm
dorp
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Woorden met meer medeklinkers

medeklinkers zijn: 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, 
v, w, x, z

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de korst
de straat
de streep
de wesp
Ik spring.
laatst 

de barst
de fi ets
de kast
de kunst
de muts 

de rasp
de rups
Ik spreek.
eerst

woorden van de week

extra woorden

In veel woorden staan twee 
medeklinkers na elkaar.
Schrijf ze in de goede volgorde.

wesp
rups
kast
fi ets

Soms staan er drie medeklinkers.
Schrijf ze in de goede volgorde.

straat
spring
korst
Hij fi etst.
kunst
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Klankgroepen

Veel woorden spreek je uit in één stuk:
/boek/ /bril/

Soms zeg je twee of meer stukken:
/ver/ /haal/ /prin/ /ses/ /wan/ /de/ /len/

Die stukken heten klankgroepen.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de gebeurtenis
de paarden
de winterjas
vriendelijke
wandelen
werken

de oneerlijkheid
afbranden
bezorgen
geduldig
helpen
ongeruste 
ruiken

woorden van de week

extra woorden

één klankgroep
/groot/

twee klankgroepen
/dok/ /ter/

drie klankgroepen
/be/ /grij/ /pen/

vier klankgroepen
/ge/ /beur/ /te/ /nis/
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Klankgroepen die eindigen op 
een medeklinker

klinkers zijn: a, e, i, o, u

medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, 
n, p, q, r, s, t, v, w, x, z

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de meester
het varken
de vlinder
het vuurwerk
de zolder
aardig

de borden
de huisdokter
de paardenstal
het springkasteel
de wespensteek
feesten

woorden van de week

extra woorden

Sommige woorden bestaan uit twee 
of meer klankgroepen. Hoor je op 
het einde van de klankgroep een 
medeklinker?
Dan schrijf je wat je hoort.

/hel/ /pen/
/schil/ /der/
/wer/ /ken/

/bees/ /ten/
/eer/ /lijk/
/zwaar/ /den/

/af/ /bran/ /den/
/bus/ /hal/ /te/
/woor/ /den/ /boek/
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Woorden met -d, -t, -b, -p, -g en -ch 
in het begin of in het midden van het woord

Je hoort /d/, /t/, /b/, /p/, /g/, /ch/.
Je schrijft d, t, b, p, g, ch.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de geit
de kabel
de kachel
de moeder
de poot
trillen

de boot
de chaos
de hoepel
de kater
de vleugel

boven
drukken
goochelen
traag

woorden van de week

extra woorden

Staat d of t aan het begin of 
in het midden van een woord?
Dan hoor je het verschil.
vader drinken
boter tellen

Staat b of p aan het begin of 
in het midden van een woord?
Dan hoor je het verschil.
ober beter
lepel post

Staat g of ch aan het begin of 
in het midden van een woord?
Dan hoor je het verschil.
vleugel gillen
kachel chaos
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Klankgroepen die eindigen op 
ie, eu, oe of ui

Sommige woorden bestaan uit twee of 
meer klankgroepen. 

Hoor je op het einde van een klankgroep
ie, eu, oe of ui?
Dan schrijf je wat je hoort.

Hoorwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Hak het woord in klanken.
3. Schrijf de letters bij de klanken op.
4. Controleer het woord.

de boeken
de dieren
de druiven
de keuken
sluiten
zeuren

de dieven
de heuvel
de huizen
het kuiken
de sleutel

genieten
verliezen
verscheuren

woorden van de week

extra woorden

Hoor je een woord met meer dan 
één klankgroep?
Wat hoor je aan het einde van de 
klankgroep?
Een tweetekenklinker: ie, eu, oe of 
ui?
Schrijf wat je hoort.

/bui/ /ten/
/reu/ /zen/
/zoe/ /ken/
/die/ /ven/

/be/ /zoe/ /ken/
/ge/ /beu/ /ren/
/ver/ /die/ /nen/

Let op voor liter, kilo, centimeter.



Wat hoor je?



Hoofdletters en leestekens 

Je gebruikt hoofdletters en leestekens 
om een tekst leesbaarder te maken.

Een zin begint met een hoofdletter.

Een mededelende zin eindigt 
met een punt (.).

Een vragende zin eindigt met 
een vraagteken (?).

Een uitroep, bevel of waarschuwing 
eindigt met een uitroepteken (!).

Aan het begin van een zin schrijf je een hoofdletter. 
Zo kun je beter zien waar een nieuwe zin begint.

Aan het einde van een zin schrijf je een leesteken:
 een punt (.)
Ik woon in de stad.
Mijn kat heet Leo.
Het boek is spannend.

 een vraagteken (?)
Eet jij graag spruiten?
Waar is mijn boek?
Wanneer begint de fi lm?

 een uitroepteken (!)
Doe het licht uit!
Pas op!
Zo lief van jou!
Aah, daar zit een grote spin!

 egelwoorden|1
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Woorden op -d of -t

Hoor je aan het einde van een woord /t/?
Maak het woord langer.
Dan weet je of je d of t schrijft.
 
Je hoort /paarden/: je schrijft paard.
Je hoort /staarten/: je schrijft staart.

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de goudvis
de hond
de sportschoen
de staart
het paard
het zand
groot

de badmuts
de fout
de schatkist 
de vriend
het bloed
koud

rood
zwart

woorden van de week

extra woorden

Er zijn veel korte woorden 
met t aan het eind.
Die kun je niet altijd langer maken.
met, het, niet, dat, wat

Woorden met d aan het eind 
kun je altijd langer maken.

Let op bij samenstellingen.
Eindigt het woordstukje op d of t?
Pas dan ook de regel toe.
voetbal voet - voeten 
handbal hand - handen
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Woorden op -b of -p

Hoor je aan het einde van een woord /p/?
Maak het woord langer.
Dan weet je of je b of p schrijft.

Je hoort /hebben/: je schrijft ik heb.
Je hoort /begrijpen/, je schrijft ik begrijp.

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de krab
de schelp
de stoep
het kamp
het web
Ik heb.

de bib
de rib
de slab
de strip
Ik krab.
Ik roep.

knap
slap

woorden van de week

extra woorden

Er zijn veel meer woorden met 
p aan het eind, dan woorden met b 
aan het eind.

Woorden met b aan het eind kun je 
niet altijd langer maken. 
Die moet je onthouden.
club, eb

Let op bij samenstellingen.
Eindigt het woordstukje op b of p?
Laat dan de b of p staan.
kampen – kamp – kampvuur
krabben – krab – krabpaal 
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Klankgroepen die eindigen op 
een lange klinker

klinkers zijn: a, e, i, o, u

medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, 
p, q, r, s, t, v, w, x, z

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de buren
de regen
de vogel
beter
hevig
slapen

de dozen
de muren
de telefoon
de verhalen

breken
dromen
duren
later
tegen

woorden van de week

extra woorden

Hoor je een woord met meer dan 
één klankgroep?
Wat hoor je aan het einde van de 
klankgroep?
Een lange klinker: /aa/, /ee/, /oo/ of 
/uu/?
Schrijf de lange klinker met één letter 
op: a, e, o of u.

/le/ /pel/ (je hoort /ee/)
/mo/ /len/ (je hoort /oo/)
/vra/ /gen/ (je hoort /aa/)
/zu/ /re/ (je hoort /uu/)
 
/bo/ /ter/ /ham (je hoort /oo/)
/za/ /ter/ /dag/ (je hoort /aa/)

Let op!
Eén e aan het einde van een klankgroep, 
kan ook een doffe e zijn.
/be/ /gin/ /ge/ /woon/
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Woorden op -g of -ch

Hoor je aan het einde van een woord /ch/?
Maak het woord langer.
Dan weet je of je g of ch schrijft.

Je hoort /vliegen/: je schrijft vlieg.
Je hoort /lachen/: je schrijft lach.

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de brug
de lach
de vlag
Ik leg.
toch
pech

de boog
de dag
de vlieg
Ik buig.
Ik juich.

Ik kuch.
Ik vraag.
droog
zich

woorden van de week

extra woorden

Sommige woorden met /ch/ aan 
het einde kun je niet langer maken.
Er zijn meer woorden met g dan met 
ch. 

Onthoud deze woorden met ch:
ach
pech
toch
zich 
Jantje doet zich pijn! Ach, wat 
heeft hij toch pech!

De andere woorden die je niet langer 
kunt maken schrijf je met g.
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Woorden op -gt of -cht

Je hoort /cht/.
Je schrijft meestal cht.
Maar let op voor werkwoorden!
Hoor je op het einde van een werkwoord 
/cht/? Maak het werkwoord langer, dan 
hoor je of je -gt of -cht schrijft. 

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de tocht
het gezicht
Hij krijgt.
Hij vraagt.
Hij wacht.
zacht

de bocht
de vlucht
het bericht
het licht
Ik wacht.
Hij hijgt.

Hij weegt.
Hij zuigt.
recht

woorden van de week

extra woorden

Geen werkwoord:
de nacht
de vlecht
het gezicht
zacht

Wel een werkwoord:
hij zegt - wij zeggen 
hij lacht - wij lachen
hij vlucht - wij vluchten

Let op!
licht het licht
niet zwaar  Doe het licht uit!
of 
niet donker

zij ligt - wij liggen 
Het boek ligt op tafel.
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Samenstellingen

Samenstellingen zijn lange woorden.
Je maakt ze van twee of meerdere 
woorden:
school + feest = schoolfeest
bad + hand + doek = badhanddoek

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de kiespijn
het klimrek
het leesboek
de zandbak
de zwembroek
ijskoud

de boekentas
het huisdier
de inktvis
het stripboek
de voetbal
de zakdoek
drijfnat

woorden van de week

extra woorden

Schrijf de twee woorden aan elkaar.
Kun je de twee woorden juist 
schrijven?
Dan kun je ook de samenstelling 
juist schrijven!

sport + schoen = sportschoen
zee + ster = zeester
zak + doek = zakdoek

Let op!
Soms hoor je niet alle klanken in de 
samenstelling. Toch schrijf je alle 
letters van de twee woorden.

hoofd + pijn = hoofdpijn 
zand + bak = zandbak 
voet + bal = voetbal 
feest + dag = feestdag 
hand + doek = handdoek
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Klankgroepen die eindigen op 
een korte klinker

klinkers zijn: a, e, i, o, u

medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, 
p, q, r, s, t, v, w, x, z

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de emmer
de koffer
de sommen
kunnen
trillen
wakker

de bakker
de blokken
de kapper
het midden
de muggen
de spullen

de vissen
bellen
kloppen

woorden van de week

extra woorden

Hoor je een woord met meer dan 
één klankgroep?
Wat hoor je aan het einde van de 
klankgroep?
Een korte klinker: /a/, /e/, /o/ of 
/u/?
Schrijf na de korte klinker 
twee dezelfde medeklinkers.

ballen
mollen
nummer
zwemmen

Let op!
Eén e aan het einde van een 
klankgroep, kan ook een doffe e zijn. 
Na de doffe e schrijf je maar één 
medeklinker.

/be/ /gin/ /ge/ /woon/

kippenhok
tussendoor
verstoppen
vertellen



Hoofdletters en leestekens

Namen schrijf je met een hoofdletter.
Bijvoorbeeld: namen van mensen en dieren.
Maar ook: straatnamen, namen van steden 
en dorpen, namen van landen.

Bij een komma (,) kan de lezer even rusten.

Na een dubbele punt (:) volgt extra uitleg.

Namen van mensen en dieren schrijf je met een hoofdletter.
Lars
Floor De Smet
Leo, onze poes

Namen van straten, dorpen, steden en landen schrijf je met een 
hoofdletter.
Kerkstraat
Brussel
Spanje

Bij een opsomming schrijf je een komma.
Mijn lievelingskleuren zijn rood, groen, paars en geel.
Ik eet straks kip met sla, tomaten en komkommer.

Als je iets verder uitlegt, schrijf je een dubbele punt.
We hebben thuis vier dieren: een kat, een hond en twee kippen.
Ik heb drie broers: Mats, Lars en Vince.

Fran Peeters
Vlegelstraat 25
Lier
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Woorden die eindigen op /aa/, /oo/ of /
uu/ 

Hoor je op het einde van het woord de 
lange klinker /aa/, /oo/ of /uu/?
Dan schrijf je één klinker: a, o of u.

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de auto
de paraplu
de salto
Ik ga.
bijna
ja

de euro
de kano
de sla
de vlo
het stro

Ik sta.
hoera
nu
u

woorden van de week

extra woorden

 na zo nu
 sta stro paraplu
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Woorden die eindigen op -ee

Hoor je op het einde van het woord 
een /ee/?
Dan schrijf je ee.

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

de slee
de zee
het vee
mee
nee
twee

het heimwee
de moskee
de puree
de zeerover
de zeester
het idee

meedoen
tweede
zeeziek

woorden van de week

extra woorden

nee
zee
idee

In langere woorden met 
twee-, mee-, zee-… 
blijft de ee staan.
/twee/ /ling/
/mee/ /gaan/
/zee/ /man/

Let op!
Eén e aan het einde van een woord, 
is een doffe e en klinkt dus niet lang.
de
luide
treintje



Hoor je een woord met meer dan één klankgroep?
Wat hoor je aan het einde van de klankgroep?

1. een medeklinker
  je schrijft wat je hoort
 /kaar/ /ten/
 /zol/ /der/

2. een tweetekenklinker (oe, ui, eu, ie)
  je schrijft wat je hoort
 /bui/ /ten/
 /zoe/ /ken/

3. een lange klinker
  je schrijft de lange klinker met één letter op
 /a/ /pen/
 /ze/ /ven/

4. een korte klinker
  je schrijft na de korte klinker twee dezelfde medeklinkers
 /a/ /ppel/ /wi/ /nnen/

Stappenplan klankgroepen

klinkers zijn: a, e, i, o, u

medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, 
p, q, r, s, t, v, w, x, z

Regelwoorden

1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
4. Controleer het woord.

molen

mollen

Stappenplan 
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Woorden met ei

Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.

Weetwoorden

Onthoud het woord.
Bedenk een verhaaltje met 
de woorden van de week.
Dan onthoud je ze het beste.

de trein
het ei
het meisje
het plein
het zeil
klein

de eik
de geit
de klei
de reis
de wei
Ik zei.

woorden van de week

extra woorden

Bij de ei schrijf je eerst de e.

Er zijn meer woorden met ij dan 
woorden met ei.

Deze woorden klinken hetzelfde.
Maar je schrijft ze anders. 
Omdat het iets anders is.
zei van zeggen: ei
zij van mensen: ij

wei van koeien: ei
wij van mensen: ij
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Woorden met ij

Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.

Weetwoorden

Onthoud het woord.
Bedenk een verhaaltje met 
de woorden van de week.
Dan onthoud je ze het beste.

de prijs
de rij
het ijs
vijf
vrij
wij

de pijn
Jij bent.
Hij is.
Zij is.
blij
rijk

woorden van de week

extra woorden

Bij de ij schrijf je eerst de i.

Er zijn meer woorden met ij dan 
woorden met ei.

Deze woorden klinken hetzelfde.
Maar je schrijft ze anders. 
Omdat het iets anders is.
zei van zeggen: ei
zij van mensen: ij

wei van koeien: ei
wij van mensen: ij
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Woorden met ou

Schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.

Weetwoorden

Onthoud het woord.
Bedenk een verhaaltje met 
de woorden van de week.
Dan onthoud je ze het beste.

de fout
de kous
de vrouw
het hout
stout
jou

het touw
het zout
Ik zou.
Ik wou.
Ik hou van jou.
oud

woorden van de week

extra woorden

Bij de ou schrijf je eerst de o.

Er zijn veel meer woorden met ou 
dan woorden met au.

Onthoud de woorden met au. 
De andere woorden schrijf je met ou.
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Woorden met au

Schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.

Weetwoorden

Onthoud het woord.
Bedenk een verhaaltje met 
de woorden van de week.
Dan onthoud je ze het beste.

de pauw
de saus
blauw
fl auw
gauw
Au!

de auto
de klauw
de pauze
augustus
lauw
kauwen

woorden van de week

extra woorden

Bij de au schrijf je eerst de a.

Er zijn veel meer woorden met ou 
dan woorden met au.

Onthoud de woorden met au. 
De andere woorden schrijf je met ou.




