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Les 20     Zo schrijven we de korte klanken: ah, eh, ih, oh, uh 
  de  uh-klank  van de  u   
  de  uh-klank  van de  e 
 
Heb je gezien hoe we de korte klank telkens in 2 letters 
noteerden? Kijk nog eens in Les 18. 
 
Zo schrijven we de korte klanken als we over die klanken praten: 
ah, eh, ih, oh, uh.   
 
Dus met de letter  h  achter de klinker.  
 
We doen dat met de medeklinker  h  omdat een medeklinker na 
de  a, e, i/y, o, u  van die klinkers een korte klank maakt.  
Dat ga je leren in Les 25. 
En ook omdat je de  h  op die plek, aan het eind van een woordje,  
niet hoort. Je hoort eigenlijk puur de korte klinkerklank.  
 
Trouwens, waar in de alfabetnaam van de  y  hoor je korte en 
waar hoor je lange klinkerklanken?  
Spreek het woord  ypsilon langzaam uit, dan hoor je die klanken 
in die naam goed: 
 
yp ih-klank van de  y, de korte klank van de  y, 
si i-klank van de  i, de lange klank van de  i, 
lon    oh-klank van de  o, de korte klank van de  o. 
 
Een andere naam voor de ypsilon is y-grec, weet je nog wel?  
 
Welke klanken hoor je in die naam y-grec? 
 y  i-klank van de  y, de lange klank van de  y, 
grec  eh-klank van de  e, een korte klank van de  e. 
 
Wat was ook alweer de andere korte klank van de  e? 
Juist, de  uh-klank van de  e! 
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Bedenk allerlei woorden, zowel hele lange woorden, dus 
woorden met veel letters, als korte woorden.  
Spreek elk woord langzaam uit.  
Spits je oren om te horen waar de jou bekende lange 
klinkerklanken zitten en waar de korte klinkerklanken zitten. 
 
Laat ieder woord voor je opschrijven en laat je alle woorddelen 
duidelijk voorlezen.  
 
Zet dan een klein  k'tje  onder de klinkers met een korte klank. 
Onder de klinkers met een lange klank zet je een klein  l-
lettertje.  
 
 
 
 


