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DEEL 2 lezen met medeklinkers, klinkers, meerletterklinkers   
  Ik lees zo, omdat ........ 
  Ik lees zelfs woorden met 2 of meer    
  lettergrepen/woorddelen: meerdelige woorden 
  Geen dwang 'nu moet je dit allemaal leren':   
  doe desgewenst maar een deel van een les en  
  keer later voor méér naar die les terug. 
 
Les 25 het basispatroon 1 woorddeel/eendelig woord   
  met  h   
  Lezen gaat altijd op normale spreeksnelheid.  
  het verschil tussen woord, woorddeel, woordstukje 
  het woordpaarkaartje 
  Tip: hoe ga ik voortaan te werk? 
  hé & hè 
 
De blauwe tekst in kolommetjes met een nummer erboven laat 
telkens zien en horen wat er met een enkele klinker gebeurt als 
je een medeklinker vóór of na die enkele klinker zet.  
Een klinker en een medeklinker kunnen we samen zetten. 
We kunnen er combinaties mee maken. 
 
Je leest horizontaal en verticaal de blauwe tekst. 
Lezen gaat altijd op normale spreeksnelheid.  
Nooit letter voor letter!   
Want hakkelen, stamelen, hoor je niet aan te leren. 
 
Je leest woorden en zinnen altijd van links naar rechts: -------> 
Stel je voor dat voor jouw neus een papier ligt met een woord 
dat jij gaat lezen.  Jij moet nu met je hoofd naast dat papier 
gaan liggen, al kijkend in de leesrichting. Hoe ligt jouw hoofd 
dan? 
 
De letter die ik het eerst tegenkom, moet ik het eerst lezen. 
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Een klein liggend blauw streepje in het basispatroon betekent: 
er is geen woord met die lettercombinatie. 

 
De  y  is hier een klinker. Dus je leest zijn klank als .... i ! 
   
1.     2.     3.    4.  5.  

a  ha  ah  aah   
o  ho  oh  ooh   
u  hu  uh  uuh   
i  hi  ih  ieh   hie     
y  hy  -                 -               - 
e  he  eh  eeh  hee      he: bv. familienaam Niehe 
                      hee: bv. familienaam Van Hee 

 
Je zal merken dat, bijna altijd, hetzelfde gebeurt.  
Iets herhaalt zich, het is een patroon. Net zoals een zich 
herhalend ruitje of andere herhaalde versiering op je kleding. 
 
De naam hiervoor is  daarom 'patroon van een woord met 1 
woorddeel'.  
Wat zie je en hoor je in het blauwe patroon? 
Je ziet 5 verticale rijen, 5 kolommen, en combinaties van klinker 
met medeklinker. Wat is het patroon binnen iedere kolom? 
 
kolom 1: de enkele klinker. De klank ervan is de lange klank. 
 
kolom 2: de enkele klinker staat op het eind.  
       Zijn klank blijft lang. 
       Maar niet bij de  e, want die krijgt zo de uh-klank! 
 
kolom 3: de medeklinker staat op het eind.  
       Dat heeft een bijzonder gevolg! 
       De klank van de enkele klinker is daardoor veranderd 
       in een korte klank! 
 
kolom 4:  de medeklinker staat op het eind, maar de klinkerklank 
       is weer lang gemaakt, door de dubbele klinker/de ie. 
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       Het resultaat is: dezelfde klanken uit kolom 2, maar 
       dan omgekeerd, behalve bij de  e  natuurlijk. 
 
kolom 5: Deze combinatie kan alleen bij de  klinkers  i  en  e: 
       De ee/ie  met hun lange klank staan op het eind van 
       het woord. 
 
Omdat je een lettercombinatie zelf kan uitbouwen met meer 
medeklinkers in de rijtjes 2 tot en met 5 , noemen we dit 
patroon:  
        het basispatroon van 1 woorddeel of  
        het basispatroon van 1 lettergreep, of   
        het basispatroon van een eendelig woord. 
Bouwen doe je immers vanaf een basis, iets wat vast is. 
 
Zo'n lettercombinatie kan zijn:  
een woord, of  
een deel van een woord (woorddeel/lettergreep, zie Les 41), of 
een stukje van een woord (woordstukje = geen woorddeel).  
   
Bijvoorbeeld: 
 
Ha: is een woord. Het is een begroeting: Ha, Emma! 
ha: is een woorddeel/lettergreep van het woord 'hamer'. 
ah: is een woordstukje van het woord 'bah'. 
 
Als we voor het gemak over 'woorden' uit een basispatroon 
spreken, bedoelen we deze 3 dingen: woord, woorddeel, 
woordstukje. 
 
Tip over hoe je voortaan te werk kan gaan: 
a.  Eerst leer je het basispatroon vlot te lezen. 
b.  Welke blauwe woorden in het patroon betekenen iets?  
     Wat is hun betekenis? 
c.  Zijn de blauwe woorden soms delen of stukjes van langere  
     woorden? 
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     Laat maar horen van welke langere woorden, want misschien 
     is hun schrijfwijze toch wat lastiger dan je dacht. 
d.  Je mag medeklinkers toevoegen om nog andere woorden te  
     maken. Maar zo dat het basispatroon van de kolom niet 
     verandert. De klank van de klinker in een kolom moet 
     dezelfde blijven.  
e.  Hoort   de ....  of  het .... bij het woord dat je bedacht, of  
     niet? 
f.   Staat het woord in het enkelvoud of het meervoud? 
g.  Wat betekenen jouw nieuwe woorden? 
h.  Maak gewone zinnen, gewone vraagzinnen en  
     vraagwoordzinnen met de woorden die je ontdekte.  
     Laat die opschrijven. 
i.   Maak rond een woord dat je nog niet kent liefst een zinnetje    
     waaruit duidelijk de betekenis van dat woord blijkt. 
j.   Probeer woorden die hetzelfde klinken, maar die verschillend  
     geschreven worden in één zin te combineren. 
k.  Lees daarna de blauwe woorden die in de lessen staan en   
     met het basispatroon werden gemaakt. Maak daar ook eigen 
     tekst mee, ook vraag(woord)zinnen en zinnen met een 
     uitroepteken, als je deze woorden niet eerder tegenkwam.  
l.   Dicteer jezelf of elkaar. Dicteer je losse woorden, zeg dan  
     eerst de zin waarin zij staan om misverstand te voorkomen.  
     Dicteer hele zinnen zodra dat kan. 
m. Verzin samen schrijf- en spelspelletjes. 
n.  Versier je eigen pagina's. 
o.  Maak 'woordpaarkaartjes' als je 2 woorden verwart. 
     Lees die 2 woorden elke dag één keer, spel ze en zeg hun    
     betekenis in een zin totdat je ze niet meer verwart. 
 
Iets nieuws erbij: 
Hé  klinkt hetzelfde als  hee.      é  =  e met het 'accent aigu' (Franse taal) 
Hè  klinkt met een  eh-klank.      è =  e met het 'accent grave' (Franse taal) 
          é =  lange klank        è = eh-klank, kort 
 
Wanneer zeg jij deze woorden "Hé" of  "Hè"? 
 


