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Les 48 sch aan het begin van een woord 
  schr aan het begin van een woord  
  -isch/-ische aan het eind van een meerdelig woord 
   
Ik hoor de sg-klank*  aan het begin van een woord.    * es gee-klank 

Ik schrijf  sch: schaal  schoon  schuld  schil  schelp ....      
 
Ik hoor de  sr-klank aan het begin van een woord.       *es er-klank 
Ik schrijf  schr: schraal   schroef  schrik  schreeuw ....  
 
Verzin maar een heleboel van dit soort woorden en fraaie 
vraag(woord)zinnen. 
 
Eendelige woorden: 
schap  schaap  schrap  schrapt  schraap  schraapt  schaak  
schaakt  schaft  schaaft  schaaf  schat  schaats  schaatst  
schamp  schampt  schram  schaam  schaamt  schal  schalt  
schaal  schraal  schar  schaar  schaars  schraag 
schop  schopt  schrob  schrobt  schoft  schoof  schroom  schoon  
schonk  schot  Schot  schoot  schroot  schrob  schrobt  schok  
schokt  schrok  schol  school  schor  schort  schoor  
schup  schub  schud  schudt  schut  schurk  schurft   
schip  schik  schikt  schrik  schrikt  schil  schril  schild  schim  
schift  schrift   
schel  scheel  scheld  scheldt  scheelt  schend  schendt  scheen  
scheef  schreef  schenk  schenkt  scherf  schelp  scherm  scherp  
scheer  scheert  schets  schetst  scheet  schreed 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
schijt  scheid  scheidt  scheids  schrei  schreit  schrijd  schrijdt  
schijn  schijnt  schuif  schuift  verschuiven  schuit  schuin  
schuim  schuimt  schuil  schuilt    scheut  scheur  scheurt  
schoen  schroef  schroei  schroeit  schouw  schouwt  schreeuw  
schreeuwt  verscheuren 
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Meerdelige woorden: 
schapen  schappen  boodschappen  schrapen  schrappen  
schappen  schatten  schaatsen  schater  schatert  schateren  
schande  schrander  schampen  schamen  schalen  schrale  
scharren  scharnier  schare  scharen  schade  schakel  schakelen  
schamel  schamele   schaarse  schragen  knoopsgat (samenstelling: 
knoop + s + gat. De tussen-s  is om het woord makkelijker uit te spreken.) 
schoppen  schrobben  schoften  schoven  schone  schoten  
schotten  Schotten  schonken  schokken  schrokken  schrobben 
schollen  scholen  schorre  schommel  schommels  schotel  
schotels 
schuppen  schubben  schudden  beschut  schurken   
schipper  schikken  schrikken  schillen  schriele  schrille  schilden  
schimmen  schimmel  schiften  schriften  schieten  verschieten  
schitteren  misschien   
schelle  schele  schelen  schedel  schedels  schema  schema's  
schenden  schenen  scheve  schenken  scherpe  scherven  
scheren  schetsen  scheten  schetteren  schreden  scheppen 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
schreien  schrijden  schijten  scheiden  schijnen  maneschijn  
zonneschijn  schuiven  beschuiten  schuimspaan  schuilen  
scheuten  scheuren  verscheuren  verscheurd  schoenen  
schroeven  schroeien  verschroeien  beschouw  beschouwt  
beschouwen  schouder  schouders   schaduw  schaduwen  
schreeuwen  geschreeuw  geschreeuwd  nieuwsgierig 
(samenstelling: nieuws + gierig) 
 
Ik hoor de klank -ies aan het eind van een woord met 2 of meer 
woorddelen. Ik kan dat woord ook eindigen met de klank -iese. 
Ik schrijf die laatste klanken met -isch of -ische: 
magisch  magische, logisch  logische, fantastisch  fantastische, 
Belgisch  Belgische.     Maar: precies  precieze 
 
De  -isch(e)woorden zijn bijvoeglijk naamwoorden (zie Les 38),  
of bijwoorden.   Een bijwoord zegt iets over een werkwoord/bn. 


