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Les 26 het basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord   
  met  p  b  
  het medeklinkerlied/de medeklinkerrap 
  Tip: over het schrijven van de p, b, (d). 
  Je kunt al meerdelige woorden maken!   
  Lukt het combineren met meerletterklinkers? 
   
Het klankverschil tussen de  p  en de  b  kunnen we even oefenen 
met een liedje of een rap. Verzin die medeklinkersong/-rap zelf. 
Je medeklinkerlied/-rap klinkt wel wat anders bij de  h: 
 
ha ho hu  hi hy   hie  he hee  hé hè 
pa   po   pu      pi    py   pie      pe   pee 
ba   bo   bu      bi    by   bie      be   bee 
 
Wil je ook de klank van andere medeklinkers even snel inprenten, 
doe dat dan op dezelfde manier. Want samen met een klinker 
hoor je de medeklinkerklank het best. 
 
1.    2.      3.     4.    5.   

a  pa  ap  aap    
o  po  op  oop   
u  pu  up  uup   
i  pi   ip  iep  pie    
y  py      yp   -    -  
e  pe  ep  eep  pee 
 
De   b  klinkt zachter dan de  p, maar alleen aan het begin van 
een woord of woorddeel/lettergreep: 
 
1.    2.     3.  4.  5.  

a  ba   ab       aab      
o  bo   ob       oob      
u  bu   ub       uub       
i  bi   ib       ieb   bie   
y  by    -  -   -      
e  be     eb           -  bee 
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Raar maar waar bij de  b  in de kolommen 3 en 4: 
 
Als een woord eindigt op een  b, klinkt die  b  als een  p!   
 
Terug naar de kolommen 2 en 3: 
De schrijfwijze, dus waar de medeklinker naast de klinker(s) 
staat, laat jou zíen waar je korte of lange klanken gaat horen. 
 
Waar zie jij in elk basispatroon korte klanken? 
Helemaal goed, je ziet en hoort de korte klinkerklank in de hele 
kolom 3 en in kolom 2 bij de  e.   
 
De korte klank is altijd een duo; een duo van 1 enkele klinker +  
(minstens) 1 medeklinker op het eind.    het duo = 2 dingen samen 
              

enkele klinker + eindmedeklinker = ah-, oh-, uh-, ih-, eh-klank 
Maar: uw  
 

medeklinker + e = uh-klank van de  e           
Maar: re (de muziektoon), per se    Zie hulpmiddel taalregels Deel 2. 

                                
                                   

Waar zie en hoor jij in elk basispatroon de lange klanken? 
Dat doe je in kolom 1, 4, 5.  En in kolom 2, behalve bij de  e. 
 
Tip: 
Haal jij bij het schrijven de  b en de p door elkaar? 
Misschien helpt dit je: 
Als je "pee  bee" zegt, dan start je met je lippen op elkaar.  
Je lippen vormen een streep, een lijn. Check het maar in de 
spiegel. Die lijn is bij het schrijven een verticale lijn, een 'lange 
stok'. 
Schrijf je een  b, dan zet je eerst die verticale lijn. 
Schrijf je een  p, dan zet je ook eerst die verticale lijn.  
Maar alleen de streep van de  b  begint bovenaan, vanaf de 
bovenste hulplijn.  
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Als je op je lijntjespapier eerst de  b  schrijft, en dan de stok van 
de b naar onder doortrekt tot de onderste hulplijn, zie je ook een  
p  verschijnen.  
Die twee medeklinkers hebben dus nogal wat 
gemeenschappelijk: de manier waarop je die medeklinkers 
schrijft én de mogelijkheid tot eenzelfde klank. Leuk hè? 
 
Bij het zeggen van de  d, "dee", begin je met je mond nogal 
open. Doe dat begin van de  d  maar eens voor de spiegel. 
Je open mond betekent: eerst het open, het ronde deel van de 
letter schrijven, dan de verticale streep. 
 
Tip: 
Haal je bij het lezen van losse woordjes de  b  en de  p  door  
elkaar? Bijvoorbeeld:  ben   pen 
Schrijf die woorden dan op een kaartje. Zo'n kaartje is een 
'kaartje met een woordpaar'. Lees 1 keer per dag het 
woordpaar hardop. Na een aantal dagen verwar je die woorden 
niet meer. 
 
Eendelige woorden: 
Ha!  Ah!  Bah!  Ab  pa  hap  pap  aap   
O!  Ho!  Bo  po  Oh!  op  hop  hoop  pop  bob  Bob   
u   Hu!  Uh!?  Huh!?  hup  pup  Huub 
hip  hiep  pip  piep  biep  bieb        
Eh? pep  eb  heb  Bep         
 
Waarom eindigt 'heb' op een b? 
Hoe weet je of je een  p  of een  b  aan het eind van een woord 
moet schrijven? 
 
Een woord eindigt op een p-klank. 
Ik maak van dat woord mondeling een meervoud, of  
ik maak dat woord langer. 
Hoor ik dan een  p, dan schrijf ik de  p, 
hoor ik dan een  b,  dan schrijf ik de  b: 
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de hoop ---> want   de hopen 
ik hoop  ---> want   wij hopen 
Bob       ---> want    Bobby 
 
Inderdaad, heb, ik heb, kan je langer maken en dan hoor je  
de  b: wij hebben. 
Maak jij eens wat andere blauwe woorden langer.  
Tja, het kan gebeuren dat de verlengtruc niet werkt, 
bijvoorbeeld bij Huub en hiep.  Die moet je dus onthouden.  
De bieb is een verkorting van bibliotheek.  
Vandaar de  b  aan het eind. 
 
Zullen we ook eens de  h, p en b  gaan combineren met de 
meerletterklinkers? 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
hij  hei  bij  bei  pijp  Huib  haai  baai  hooi  boei  hoe  Boe!  Poe!  
poep  pauw  hou  houw  bouw  huw  beu  heup  hieuw 
 
Is hij op de hei? 
Je hoort in deze zin 2 keer hetzelfde woord. 
Maar je ziet dat die op verschillende manieren geschreven zijn:  
hij/hei.  
 
Waarom is dat, denk je?   
Inderdaad, de verschillende manieren van schrijven betekenen: 
de betekenis van het woord is telkens anders.  
 
Wat betekenen de onderstreepte blauwe woorden in de 
voorbeeldzin?  
Zeg hardop de spelling die bij elke betekenis hoort om zo'n 
woord goed in je hoofd te krijgen. 
 
Door te combineren kan je meerdelige woorden, woorden met 2 
of meer woorddelen/lettergrepen, maken: 
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Meerdelige woorden: 
a ha   aha  Aha!  Haha!  pa pa  papa  Hahaha!    
Let op: elk woorddeel van 'papa' heeft de lange klank van de  a! 
ap  pap pa  pappa  pap pie  pappie 
baby  (is een Engels woord, je zegt "bee by")     
o pa  opa  ho bo  hobo  hob by  hobby  bo a  boa   Bo bo  Bobo  
Bob by  Bobby   
pup py  puppy    
hi hi  Hihi!  pi a  pia  Pia  pi pa  pipa  pi po   Pipo  pi pi  pipi  Pipi  
pip pi  Pippi  hip pie  hippie  pip pa  Pippa  bi o  bio   bi bi  Bibi  
Hihihi!   
e o   eo  beo   e a  ea  Bea 
 
Kies een aantal van de vorige meerdelige blauwe woorden en 
vertel uit welke kolommen van het basispatroon die zijn 
samengesteld. 
 
Waarom schrijven we 'hobby' met twee b's? 
Voor het stukje 'by' heb je sowieso 1 b  nodig: by. Want je hoort 
'by'  heel duidelijk als je het woord uitspreekt. 
Als je maar 1 keer de  b  zou schrijven, dan is het eerste deel 
van het woord: ho, dat dus de lange klank heeft. 
Dan staat er: hoby. Niet goed geschreven dus! 
Je mag die ene letter  b  nooit twee keer lezen. 
 
Ik mag 1 medeklinker nooit voor 2 woorddelen/lettergrepen 
gebruiken. Oftewel: Ik mag 1 medeklinker nooit 2 keer lezen in 
een woord. 
 
In hobby met dubbele  b  maakt de eerste  b  dat we een oh-
klank, een korte klank, lezen en uitspreken (kolom 3, weetjewel).   
En inderdaad, die eerste  b  spreken we eigenlijk niet uit, want 
we zeggen "hoh by".  
De tweede  b  hoort bij het volgende deel van het woord. 
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Ga jij nu eens uitleggen waarom we pappa en pappie met 2 p's 
schrijven. 
Juist, de eerste  p  maakt de ah-klank van de eerste  a. 
De tweede  p  hoort bij het tweede woorddeel, -pa of -pie . 
 
Ik hoor een korte klank, één medeklinker en dan een klinkerklank. 
Ik moet de medeklinker twee keer schrijven/verdubbelen. 
De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
De tweede medeklinker hoort bij de volgende klinker. 
 
Alvast een weetje, want het Nederlands zit vol verrassingen. 
 
he  pe   be  kunnen, als er nog een woorddeel volgt, de lange 
klank, dus de e-klank, krijgen.  Zie Les 32. 
 
O, o  die e toch! 
 
Vergeet je niet het LLL-klinkeroverzicht iedere dag een keertje 
door te nemen, totdat je hun klank en hun spelling kunt dromen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


