
 33 

Les 15 de klinkers hardop lezen  
  de (lees)regel 
  de horizontale lijn 
  de leesrichting 
  het dictee 
  de enkele klinker 
 
We gaan nu de klinkers hardop lezen. We gaan dus hun klank 
laten horen. Want hardop lezen is 'letterklanken laten horen'. 
Regel na leesregel.  Alles wat jijzelf moet lezen, is gedrukt met 
blauwe inkt. 
 
Hier betekent 'regel' of 'leesregel': een rij letters of woorden, 
die je leest van links naar rechts. Dat is, net als de grondlijn als 
jij zelf schrijft, op een horizontale lijn.  
Als je in een gebied staat zonder bomen of gebouwen voor je 
neus en je in de verte kijkt, zie je de horizon. 
De lijn waar de lucht en het land, of de lucht en de zee, elkaar 
raken. De horizon ziet eruit als een horizontale streep, een 
liggende streep.          
 
 

 
 
 
We zeggen: een horizontale lijn ligt. Iets horizontaals ligt. 
 
Ik lees teksten horizontaal, van links naar rechts.  
 
Net als de pijl, die kant op ® . Dus in de leesrichting.  
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Je gaat de gelezen regel ook schrijven door jezelf een dictee te 
geven. Een dictee gaat zo:  
- je leest een groepje letters,   
- zonder te kijken, zeg je dat rijtje uit je hoofd op, precies zoals 
   je het gelezen hebt. Dus in dezelfde volgorde. 
- daarna schrijf je dat rijtje op jouw schrijfpapier. 
 
Je maakt van de leesregels dan jouw schrijfregels. 
Natuurlijk schrijf je netjes op de grondlijn. Zorg je ervoor dat de 
rompen van je kleine letters even hoog worden? Alleen de punt 
op de  i  steekt een beetje erboven uit. 
 
a o  o a  o a a  i i  i 
 
o i a  a a i  o o i   u 
 
u i  a u  o u  u u   e 
 
En nu goed opletten bij de laatste letter van de volgende 
leesregel. 
Want de  y  is hier klinker, zijn klank is dan: .......  . 
Juist, zijn klank is  i . Dus je zegt tegen jezelf als je de  y  hardop 
leest:  "i, van de ypsilon". 
                   
o e  o e i  i e  e i  y 
 
y i e  o   a  e o y  u u       o 
 
 
Je las de klanken van de enkele klinkers: klinkers van 1 letter. 
Want ja, er bestaan ook klinkers van 2, 3 of 4 letters. 
Daarover leer je verderop in Les 21. 
 
Verzin nu zelf schrijfregels met alle enkele klinkers. Schrijf ze op 
in groepjes van 2 of 3 of 4 letters.  
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Als je klaar bent, ga die groepjes dicteren: geef ze als dictee 
aan je klasgenoot.  
Hoe ga je dicteren dat er een stukje lege ruimte tussen de 
groepjes moet staan? 
Zien jullie papieren er hetzelfde uit?  
Vinden jullie elkaars letters helemaal fraai geschreven, of kan er 
hier en daar wel wat beter? 
 
Help elkaar daarmee!  Samenwerken is zó leuk! 
 
 
 
 


