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Les 41 het volledige basispatroon  
  met de  h  p  b    j  y (=j)   w  f  v    t  d    n  m (3)  
  splitsen in woorddelen: basissplitsingsregels 
  het afbreekteken 
  de samenstelling = een woord + een woord 
 
 
1.      2.     3.                  4.                 5.     6.     7. 
  

a  na  an  aan    ane  anne  
o  no          on       oon    one  onne  
u  nu  un       uun    une           unne  
i  ni  in        ien  nie   ine         inne 
                            iene  
e  ne  en       een    nee  ene           enne  
 
1.      2.      3.                 4.                5.     6.     7. 

a  ma  am          aam                    ame          amme 
o  mo           om           oom                       ome          omme 
u  mu           um           uum                    ume          umme 
i         mi  im           iem  mie           ime  imme 
                       ieme 
e  me           em           eem        mee          eme          emme 
   
 
Waar begint het tweede woorddeel? Oftewel, hoe splits je een 
woord in zijn woorddelen? Je laat dat splitsen zien met het 
woorddeelstreepje/het lettergreepstreepje. 
Welke splitsingsregel vind jij de duidelijkste? 
 
Met betrekking tot kolom 6: 
 
Ik zie een klinker, 1 medeklinker en een klinker. 
Ik splits vóór die medeklinker:   dame    da-me,  oude  ou-de, 
         pyjama  py-ja-ma 
     
of 
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Ik zie 1 medeklinker tussen klinkers staan. 
Ik splits vóór die medeklinker:   dame   da-me,  oude  ou-de 
         diepe  die-pe, pyjama  py-ja-ma 
 
Met betrekking tot kolom 7 en ook als de medeklinkers 
verschillend zijn: 
 
Ik zie een klinker, 2 medeklinkers, en een klinker.            

Ik splits tussen de 2 medeklinkers: Tommy   Tom-my 
               wonden  won-den 
of              
Ik zie 2 medeklinkers tussen klinkers staan. 
Ik splits tussen de 2 medeklinkers: Tommy  Tom-my 
               wonden  won-den 
 
Waarom moeten we soms woorden splitsen? 
Op het eind van een schrijfregel splits je een te lang woord met 
een liggend streepje na een woorddeel/lettergreep.  
Dan heet dat liggende streepje het afbreekteken. 
Later leer je nog meer afbreekregels dan die in deze les. 
 
een woord + een woord = een samenstelling 
aan + nemen =  aannemen 
(de) hand + (het) vat    = het handvat 
(het) puin + (de) hoop   = de puinhoop 
zo + even      =  zo-even    (met het koppelteken, want anders lees ik: zoeven) 
 
Ik maak een samenstelling van een woord dat eindigt op 
dubbele  e.  De dubbele  e  blijft staan: 
mee    +  nemen   = meenemen 
thee   +  pot     = theepot 
 
Heb je gemerkt dat zo'n zelfde klein liggend streepje een andere 
naam kreeg, zelfs drie keer anders? 
Woorddeel-/lettergreepstreepje, afbreekteken, koppelteken. 
Hun naam hangt af van hun doel, hun functie. 


