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De auteurs zijn:     voornamen en familienaam  
        
Renée Laqueur-van Gent 
en 
ik, ............................................................................................. 
en mijn klas ............................................................................... 
en natuurlijk juf ........................................................................ 
en ............................................................................................. 
en meester ............................................................................... 
en .............................................................................................
      
Logisch Leren Lezen zou niet geschreven zijn zonder de visie 
van drs. Willem J. de Haan uit Amsterdam. Hij heeft op een 
voortreffelijke manier mensen geholpen om vlot te leren lezen en 
schrijven, als zij dat met de gebruikte schoolmethodes niet 
leerden. Zie www.abc-methodedehaan.nl en www.abctaal.nl 
 
Van zijn manier van uitleggen hoe onze taal wordt geschreven,  
prima voor allen die 'de code' van onze schrijftaal willen 
begrijpen, gaan we samen een stap voor stap verhaal maken.   
 
Kritiek en voorstellen tot verbetering zijn heel welkom: 
info@logischlerenlezen.be 
 
Maak eigen illustraties: Logisch Leren Lezen heeft geen 
illustraties, want die laten we graag aan jou over.  
Versier lespagina's als die geprint worden met je tekeningen 
eigen tekst, knipsels. Wat je maar wil(t).  
Ook op de pagina's die je zelf maakt als reactie op een les. 
Bewaar je pagina's in je verslagmap.  
 
Vragen: in dit verhaal staan vragen.  
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De antwoorden kan je samen met de klas, je ouders, je broers of 
zusjes en andere lieve mensen gaan bedenken. 
 
Verslag: wie maakt een verslag van de gesprek(ken) hierover? 
De juf of meester kan dat doen; zij vatten samen wat alle 
kinderen bedachten. Of iemand anders die goed kan schrijven. 
Klik dat verslag in je verslagkaft. Je kan de woorden in dat 
verslag nog niet allemaal lezen, maar over een tijdje wel. 
 
Logisch Leren Lezen-mensen houden niet van lesboeken waar jij 
op de stippeltjes maar 1 woord moet invullen.  
Want jij hoort woorden achter elkaar te leren schrijven.  
Je hoort goede zinnen te leren schrijven. 
 
Nodig: wat je verder nodig hebt: 
- het allerbelangrijkste: durf!  Vraag uitleg als je iets niet snapt. 
  Ook als lijkt of alle andere kinderen het wel begrijpen! 
- een ringmap om jouw verslag van een les in te doen. 
  We noemen die map: jouw verslagmap of verslagkaft.  
- letterlinten of letterstroken om mee woorden te maken,  
  of losse letters, zolang je nog niet zelf schrijft. 
- een dunne schrijfstift om zelf mee te schrijven, liefst geen 
  potlood! 
- kleurpotloden of stiften om jouw verslag fraaier te maken,    
- lijntjespapier met de zogenaamde grondlijn en hulplijnen   
- veel zin om te gaan lezen en schrijven.  
 
Nee, geen potlood en dus geen gom, gum, stufje of hoe je dat 
ook noemt.  
Die maken vieze korreltjes. Schrijffouten laat je lekker staan. 
Hooguit zet je door een fout woord 1 streepje en zeker geen 
grote kraspartij, want dat geeft een rommelsfeer op papier en 
daarmee in je hoofd. En om goed te leren heb je een opgeruimd 
hoofd nodig. Op je papier is vast plek om het goede woord 
opnieuw op te schrijven. 
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Fouten maken is immers helemaal niet erg. 
Die mogen gezien worden.  
Moéten zelfs gezien worden. Want dan weet iedereen wat nog 
moeilijk voor je was. En kan iedereen je daarmee helpen. 
Jouw vragen, ideeën of jouw fouten zijn o zo belangrijk voor het 
interessant zijn van de taalles.  
 
Als je dit boek ziet op computer, smart board of ander 
elektronisch apparaat, doen we alsof je het op papier ziet.  
Oké?  
Logisch Leren Lezen kan je laten printen. 
Het is de bedoeling dat je de voorgelezen video van de les aldoor 
meeleest. Je ziet wat voorgelezen wordt door de streep onder 
het woord of de deeltjes van het woord.  
Je kan het tempo van het voorlezen aanpassen door op de video 
op dit symbool te klikken:  
  

   
Als je woorden ziet die vetgedrukt staan, dan zijn dat heel 
nuttige woorden bij het leren lezen en ook zelf schrijven. 
Zolang je nog niet de letters kunt schrijven, kan je natuurlijk ook 
woorden met losse letters leggen.  
 
Aan het eind van elke pagina van een les moet je je dit 
afvragen: 
Wat heb ik geleerd, wat heb ik onthouden?  
Wat wil ik nog een keer samen lezen en bepraten, of doen? 
O zo belangrijk is het om de juf of meester, je ouders of andere 
helpers te laten weten dat je nog met vragen zit. 
 
Denk nooit dat je een les in één ruk moet doorwerken.  
Neem er dagen de tijd voor als dat nodig is.  
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Het is reuze slim om van een les je eigen verslag te maken,  
lessen te herhalen en er veel over te praten, totdat alles van 
een les stevig in je hoofd zit. 
 
Het lettertype, anders gezegd 'het font' van dit boek heet: 

Logisch Leren Lezen. Je kan het gratis downloaden op deze 
website. 
De ontwerpers ervan zijn: justvanrossum@gmail.com en 
aleksandrasamulenkova@gmail.com. 
 
Als je vindt dat er iets toegevoegd of verbeterd moet worden, 
laat het ons weten:  info@logischlerenlezen.be  
 
Alvast dank! 
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DEEL 1 
 
Les 1 het alfabet, ons ABC 
  de lettervorm, het letterteken  
  de letternaam 
   
Wat zie je hieronder?  
Wat zijn dat voor tekeningetjes, tekentjes? 

 
 
Je ziet tweemaal de 26 letters van het alfabet, ons ABC.  
Elke letter uit het alfabet heeft een eigen vorm, oftewel   
een eigen teken. 
En elke letter uit het alfabet heeft ook een eigen naam. 
We gaan dadelijk alle letters van ons alfabet eens hardop lezen.  
We zeggen dan de namen van de letters.  
 
Jij kan dezelfde naam hebben als een ander kind.  
Soms zien kinderen er ook precies hetzelfde uit.  
Ja, bij tweelingen kan dat gebeuren. 
Maar bij letters gebeurt dat niet.  
Een letternaam is uniek. Een lettervorm is uniek.  
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Alle letters verschillen van elkaar, in vorm en in naam.  
Met deze lettertekens, kort gezegd letters, kunnen we alle 
woorden van de Nederlandse taal schrijven en ook woorden van 
heel wat andere talen.  
 
Van welke letters ken jij misschien al de alfabetnamen? 
Ken je misschien al woordjes waarin die letters staan? 
 
Het is slim om  iedere dag één keer, samen met iemand die de 
letternamen al goed kent, de namen van de letters hardop te 
leren zeggen.  
Dit zijn de namen van de letters:         hulpmiddel video ABC 
Jij wijst daarbij de letters  a  tot  z  telkens met je wijsvinger 
aan.  
Je zegt hun naam, of je zegt hun naam na.    
 
Waarom je dat moet doen?  
Praten over welke letters er in een woord staan, lukt het best 
als je alle letternamen kent. 
Bovendien zit in de letternaam iets belangrijks verstopt: 
namelijk de klank van die letter.  
In Les 8 hoor je daar meer over. 
 
Heb je zin in een alfabetliedje?   hulpmiddel ABC-liedjes 
 
Wil je weten hoeveel keren het duurde totdat je alle 
letternamen kende? Zet dan na iedere oefenkeer een kruisje, of 
ander tekentje, in je verslag van deze les.  
Staat het eerste tekentje er al? 
 
Terwijl jij 1 keer iedere dag bezig bent met het Nederlandse 
alfabet te leren, gaan we het ondertussen hebben over andere 
zaken die je moet weten om goed te leren lezen en schrijven. 
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Les 2 de tekst, geschreven of gesproken tekst 
  woorden zien, de spatie  
  het woord in het enkelvoud 
  het woord in het meervoud 
  woorden zonder enkelvoud of meervoud 
 
Zeg jij eens 10 woorden. Wat maak je met woorden?   
 
Met woorden maak je tekst, je verhaal.  
Je ziet hier tekst. Geschreven tekst.  
Waar zie je nog meer tekst? 
 
Als we praten, hoor je gesproken tekst. 
Hoe zie jij een woord in een tekst? 
 
Een woord zie je doordat letters vlak naast elkaar staan. 
Tussen woorden is een stukje leeg papier.  
Waar zie je die lege stukjes in deze les?   
Het woord voor zo'n leegte tussen woorden is: spatie. 
 
Als jij schrijft of woorden neerlegt met losse letters, moet je ook 
altijd een duidelijke spatie tussen de woorden aanhouden.  
Dat is noodzakelijk, want zonder spaties is een tekst niet 
gemakkelijk te lezen. 
 
Heel soms is een woord maar 1 letter lang:  O, u hier? 
Waar staan hierboven de 2 langste woorden van deze les? 
Welke woorden hebben 2 letters?  Welke woorden hebben  
een lengte van 4 letters? Wijs ze maar aan. 
 
Wist je dat mensen ieder jaar nieuwe woorden verzinnen?  
De kranten schrijven daar dan over. 
 
Enkelvoud betekent  1 van .... iets. 
Meervoud betekent  2 of meer van ..... iets. 
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Er zijn woorden waarvan je kan zeggen dat ze een enkelvoud 
zijn.  
Bijvoorbeeld:  
ik fiets, taal, letter, woord, stukje, papier, mens, ....... je kan 
nog eindeloos meer van die woorden vinden. 
 
En zo maken we van die woorden een meervoud:  
wij fietsen, talen, letters, woorden, stukjes, papieren, mensen.  
 
Zijn die woorden nu hetzelfde gebleven? Wat veranderde in die 
woorden? 
 
Een woord verandert als het van enkelvoud naar meervoud 
gaat, of omgekeerd. 
 
Er zijn woorden die geen enkelvoud of een meervoud hebben. 
Bijvoorbeeld de woorden:  soms, meestal, met, ook, gemakkelijk, 
welke. 
 
In de volgende lessen hoor je, zie je een heleboel woorden. 
Kies er woorden uit en bepaal of een woord in het enkelvoud 
staat of in het meervoud staat.  
Of bepaal dat het woord niets met enkelvoud en meervoud te 
maken heeft. 
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Les 3 de pagina /de bladzijde 
  de voorzijde/voorkant en de achterzijde/achterkant 
  bovenaan en onderaan de pagina 
  het paginanummer 
  links en rechts  
   
Een pagina of bladzijde is één kant van een blad papier uit een 
boek, een tijdschrift, een krant. Een blad papier heeft namelijk 
2 kanten, of 2 zijden: de voorkant, of voorzijde, komt eerst. 
Draai het papier om en dan heb je de achterkant, de 
achterzijde.  
 
Helemaal bovenaan of onderaan een bladzijde van een les 
staat een nummer. 
 
Wat is het nummer van deze pagina en waar staat het? 
Het paginanummer of bladzijdenummer staat hier bovenaan 
rechts, oftewel rechtsboven. 
Hoe heten die tekentjes van een paginanummer? 
Inderdaad, dat zijn cijfers.  
 
Waar is de meest linkse kant van deze pagina? Waar is de 
meest rechtse kant?  Ja, terwijl jij nu deze pagina ziet met de 
goede kant van de pagina naar je toe, bepaal jij waar links en 
rechts op deze pagina is. 
De goede kant van de bladzijde is die kant, waarbij de tekst 
normaal te lezen is. Dus als de letters niet ondersteboven 
staan. 

         

links rechts 



 10 

Jouw voorkant, de voorkant van jouw lijf, bepaalt jouw links en 
jouw rechts. Jouw linkerkant en jouw rechterkant zitten altijd 
op dezelfde plek.  
Ook als je ondersteboven staat. Ook als je je omdraait.  
Ook als je jezelf in de spiegel ziet, die stiekem probeert je te 
verwarren. 
 
Waar zit jouw links, jouw linkerkant?  
Waar zit jouw rechts, jouw rechterkant?  
Waar begint zo'n kant van jou? 
      
Links en rechts beginnen vanaf midden op je neuspuntje, even 
ernaar kijken, of gedacht vanaf je ruggengraat, want die zit ook 
in jouw midden.   
Waar zit jouw linkeroog, jouw rechterpink, jouw rechterknie, 
jouw linker grote teen, jouw rechterwenkbrauw en linkerzij? 
Wie zit er links van jou? Wie zitten er links van jou? 
Wie zit er rechts van jou? Wie zitten er rechts van jou? 
 
Waar begint de linkerkant van een pagina?  
Waar wordt die linkerkant plots rechterkant? 
Ga dat eens uitvinden met een blad papier.  
Schrijf of plak daar wat tekst op. 
Zet dan een heleboel hoofdletters L en ook kleine letters l en 
een heleboel letters R en r  maar aan hun kant van dat papier.  
 
Waar staat 'Les 3'?  
Nee niet alleen aanwijzen, maar ook duidelijk vertellen: 
Les 3 staat bovenaan links op de vorige pagina, bladzijde 9. 
 
Geef jouw verslagkaftbladzijden bij een les altijd een 
bladzijdenummer dat volgt op de bladzijde van de les.  
Dat kan je doen met een punt en elkaar opvolgende getallen, 
zie  Les 4 en 5, of met elkaar opvolgende alfabetletters. 
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Bijvoorbeeld jouw werk bij boekpagina 7 krijgt in je verslagkaft 
jouw paginanummers:  
7.1   7.2    7.3  ....... en zo verder. 
Of:  7a  7b  7c ....... enzovoort. 
 
Dat is handig, voor het geval papieren eens los op de grond 
vallen. Dan weet je wat waar thuishoort. 
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Les 4 het cijfer: de vorm ervan, het cijferteken 
  video cijfers schrijven 
   
Kijk eens naar het tekentje helemaal bovenaan in de hoek van 
dit papier. De rechterhoek. De rechterbovenhoek. 
Zijn dat letters of iets anders? 
 
Ja, zulke tekentjes lijken misschien soms op letters, bijvoorbeeld 
de 0 en de 1, maar het zijn: cijfers. 
 
Hoeveel cijfers zijn er? 
Er zijn 10 cijfertekens, kortweg 10 cijfers. 
 
Hun vormen zien er zo uit:    
0       1       2       3       4       5       6       7       8       9 
Als we praten over een cijfer, dan bedoelen we daarmee die 
bepaalde tekening, die bepaalde vorm, dat teken ervan. 
Elk cijfer heeft een naam, net als iedere letter dat heeft. 
 
Kun jij de namen van de cijfers opnoemen? 
Kan jij de cijfers al zelf schrijven?   
In de lucht of op papier? Hier zie je hoe je cijfers schrijft. 
              hulpmiddel video cijfers schrijven 

 
We kunnen de cijfers ook met letters, dus in woorden, schrijven: 
 

0  1    2      3        4       5 6   7    8       9 
nul een  twee   drie    vier   vijf   zes   zeven  acht   negen 
 
Als je de namen van de cijfers nog niet kent, beloof je dan die 
elke dag 1 keer hardop te oefenen, net als bij de letters?  
Wijs het cijfer daarbij steeds aan.  
 
Ja, laat met jouw eigen tekentje in je lesverslag maar zien 
hoeveel keer het duurde totdat je alle cijfernamen, ook kriskras 
door elkaar, kende. 
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Les 5 het getal: het aantal, de hoeveelheid, het nummer 
  Met letters schrijf ik: woorden. 
        Met cijfers schrijf ik: getallen, aantallen, nummers, 
        hoeveel iets is. 
  het isgelijkteken:  =  
  het plusteken:  +  
  het minteken:   - 
 
Wij hebben 26 letters. Hoe heten die samen ook weer?  
Samen heten ze het alfabet. 
En wat schrijf je met letters? 
Met letters schrijf je woorden, tekst. 
 
Wat schrijven we liever met cijfers en niet met letters? 
   
Met cijfers schrijf ik getallen, aantallen, nummers, hoeveel van 
iets (= hoeveelheden). 
 
Een cijfer of een groepje cijfers betekenen méér dan alleen een 
teken, een vorm. 
Het getal  2,  schrijven we met het cijfer 2. 
 
Getal, want we denken nu aan hoeveel van iets: 
2 honden, 2 kilo peren, 2  .... verzin maar. 
 
Of je denkt aan een nummer:   
Ik woon niet op nummer 2 in mijn straat, maar op nummer ..... .   
Het paginanummer van deze bladzijde is ..... . 
 
Er zijn onnoemelijk veel getallen.  
Wat is het grootste getal dat jij kent ? Noem de cijfers, de 
tekens, ervan van links naar rechts. 
Het getal  10  schrijven we met het cijfer 1  en dan het cijfer 0. 
Het getal  10  in letters is zo: tien.  
 
475   in 3 cijfers.  
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Vierhonderdvijfenzeventig: nu in 25 letters.                              ! 
Wat gaat sneller, denk je?  
Getallen schrijven in letters, of getallen schrijven in cijfers? 
Juist! In cijfers gaat dat het vlugst. 
 
Kan jij je verslagpagina voorzien met getallen die je al kan 
schrijven ? 
Getallen van 1 cijfer, of van 2 cijfers, of van 3 cijfers, of van 
...... cijfers. 
Maak het maar zo fraai, of saai, als je wil(t). 
 
Laat dan eens een klasgenoot de cijfers van die getallen 
opnoemen. Steeds één voor één, van links naar rechts.  
Dat is ook de duidelijkste manier bij telefoon- of gsm-nummers. 
 
En als je niet weet wat een cijfer als getal betekent, als aantal, 
als hoeveel van iets, ga je dat dan steeds weer vragen? 
 
Je gaat in dit boek soms dit teken zien:  =   het isgelijkteken. 
=  betekent het woordje 'is'. 
 
Net zoals in optelsommen:   2 + 3 = 5 
                                                   en     is 
            plus 

 
Ook dit teken zal je tegenkomen:  +  het plusteken. 
+  betekent het woord 'plus' of 'en'. Je doet iets ergens bij. 
 
Wil je nu ook weten hoe het teken is als je ergens iets afdoet, 
ergens iets van aftrekt? 
Dat is is het minteken, een klein liggend streepje:  - 
 
We gebruiken dat in aftreksommen:  5 - 1 = 4 
            min    is 
            minus 
 

Het minteken kom je tegen in Deel 2 van dit boek. 
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Les 6 de kleine letter, de hoofdletter 
  de beginletter, de eindletter 
  De eigennaam begint met een hoofdletter. 
  het woordenboek 
                      

a  b  c   d  e  f  g 
h  i  j    k  l  m    n  o  p 

q  r  s  t   
u  v  w 
x  y  z 

 
A   B   C    D   E   F   G 

 

H   I   J      K   L   M      N   O   P 

 

Q   R   S   T  

    

U   V   W  

 

X   Y   Z 
 
Welke soort letters zie jij in de 2 alfabetten als je alleen kijkt 
naar hoe groot ze zijn? 
Het bovenste alfabet is in kleine letters, het onderste alfabet 
is in hoofdletters.  
 
Waar zie je verder hoofdletters in deze lestekst? 
Waar zie je kleine letters? 
 
Waar zie je in de alfabetten de eerste letter van jouw 
voornaam, de beginletter?  
Waar zie je in de alfabetten de laatste letter van jouw 
voornaam, de eindletter? 
 
Welke letters in de alfabetten op deze pagina zijn anders 
geschreven dan in die op pagina 5?  
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Ja, de kleine letters  v  w  en de hoofdletters  A M  N  V  W. 
De vormen van die letters zijn ronder dan die op pagina 5. 
Die rondere manier van schrijven lijkt meer op het zelf met de 
hand schrijven, wat je van nu af aan iedere dag gaat doen. 
Misschien ben je daar al eerder mee begonnen. 
 
Schrijf jij jouw naam, jouw voornaam en jouw familienaam, of 
achternaam met hoofdletters of met kleine letters?  
 
Hoe doet de juf of meester dat op naamkaartjes in de klas of in 
de gang? 
 
Dit is de taalregel, dus goed leren onthouden door hem, net als 
bij de namen van de letters en van de cijfers, één keer per dag 
hardop op te zeggen: 
 
Ik schrijf de eerste letter van voornamen en van 
familienamen/achternamen altijd met een hoofdletter.  
Zulke namen noem ik: eigennamen. 
                 /  betekent:  of 
    De naam van dit teken / is: schrap of schuine streep. 
 

Hier zie je hoe je hoofdletters en kleine letters kan schrijven. 
     hulpmiddel video blokletters/drukletters schrijven 
        

Ga nu bijvoorbeeld jouw naam schrijven, voornaam en 
achternaam.  Of de eerste letter, of de eerste twee letters van 
elk van die namen. Of ...... . Net wat je wil(t).   
Welke letter is beginletter, welke is de eindletter?  
Probeer je te houden aan de groene taalregel hierboven. 
 
Als je tegelijkertijd een begin met lezen wil maken, ga je eerst 
Les 12, 13 en 14 doen, zodat je weet welke letters klinkers en 
welke letters medeklinkers zijn.   
Dan schrijf je bij iedere medeklinker die je oefent om te schrijven 
zo'n rijtje waarin de medeklinker vooraan staat.  
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Bijvoorbeeld bij de  b:   ba  bo  bu    bi  bie  by    be  bee .  
Dat zijn allemaal delen van woorden, woorddelen. 
Let op de klankverandering bij de  c,  zie Les 43 en 44:  
ca  co  cu     ci  cie cy     ce  cee. 
   
Verzin zelf een lied dat bij je rijtje past, of een rap.   
Werk alle dagen aan het fraai zelf schrijven van duidelijke 
letters en tekst.  
Het gaat niet om veel en vlug, het gaat om kwaliteit! 
 
Weet je dat vlindervleugels soms een tekening hebben die lijkt 
op een letter, of op een cijfer?  
Kijk maar eens naar het  vlinderalfabet op 
letterkundig.blogspot.com 
En speur maar eens buiten of in huis naar dingen die (samen) op 
letters lijken. 
 
Waarom staan de letters van het alfabet altijd in een vaste 
volgorde en leer je die ook zo op te zeggen? 
Omdat woordenboeken in dezelfde volgorde de beginletters en 
de volgende letters van woorden tonen. 
Als je het alfabet van buiten kent, kan je sneller in 
woordenboeken zoeken. 
 
Waarom kijken we in woordenboeken? 
Om uitleg te krijgen over de betekenis van woorden en over hoe 
we het woord moeten schrijven.  
Een woordenboek vertelt je ook of je 'de' of 'het' voor een woord 
moet zeggen, of dat allebei mag.  
En je komt te weten hoe het woord voor een 'ding' verandert als 
je 2 of meer van die 'dingen' bedoelt, als je het meervoud ervan 
wil zeggen. Bijvoorbeeld: het kind  de kinderen,  
        de poes  de poezen 
        de deken  de dekens 
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Les 7 de namen van de alfabetletters voluit 
  voor en na/achter een letter 
  links en rechts van een letter 
   
Wat zie je hieronder? 
 

a    bee    cee        dee    e    ef    gee 
 

ha    i    jee      ka    el    em      en    o    pee 
 

qu    er    es    tee 
 

u    vee    wee 
 

ix    ypsilon    zet 
 
Hierboven zie je weer ons alfabet, onze 26 letters.  
Zijn het kleine letters of hoofdletters? 
Het zijn kleine letters.                             
 

Als we de letter  l  schrijven, waar is dan de plek vóór die  l  en 
waar is de plek ná die l, of achter die l ? 
 

    vóór  l  na 

    vóór  l  achter 

 
Net als het links en rechts van een letter f, als je naar die letter 
kijkt:  

    links  f  rechts  

    vóór  f  na 

    vóór  f  achter 
 

Er staan in het alfabet vaag gedrukte letters áchter, of ná, 
oftewel rechts van de alfabetletter.  
Waar zie je die? 
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Ja, bij de b  c  d  g  h  j  k  p  q  t  v  w  y  z . 
 

En waar zie je vaag gedrukte letters vóór de alfabetletter, dus 
links van de alfabetletter staan?  
  
Bij de  f  l  m  n  r  s  x . 
 
Wie zit er vóór jou in de klas, wie zit er achter jou? 
Heb je gemerkt dat vóór en achter jou anders is dan vóór en 
achter een letter? Wat is het verschil? 
 
Maar wat deden die vage letters daar naast een alfabetletter? 
Het antwoord komt in de volgende les. 
 
Ga je nu eerst oefenen met het hardop vertellen van de precieze 
plaats van een letter in woorden die jij uitkiest? 
 
Doe dat heel duidelijk, dus zo: 
 
Deze letter .... staat vóór/achter/na de letter .... . 
En: 
Deze letter .... staat links van/rechts van de letter .... . 
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Les 8 het geluid = de klank 
  De naam van een letter in een woord 
          is wat anders dan  
  de klank van een letter in een woord. 
  spellen = de namen van de letters noemen 
 
Wat doen die vage letters hieronder? 
 

a    bee    cee        dee    e    ef    gee 
 

ha    i    jee      ka    el    em      en    o    pee 
 

qu    er    es    tee 
 

u    vee    wee 
 

ix    ypsilon    zet 
 
Die vage letters maken, samen met de alfabetletter, telkens de 
naam van de letter als volledig woord. Zo schrijven we de 
letternamen voluit, niet afgekort tot alleen één letter.  
 
Die namen, die woorden, kunnen we zeggen, kunnen we 
uitspreken. Dat doe je al de hele tijd. 
We laten dan de letters van die woorden klinken, we geven ze 
geluid.  
De letters krijgen samen geluid, ze krijgen samen klanken.  
 
Als we jouw naam zeggen (Hanne, Hayo, Fatima, Thomas....) 
horen we de klanken van al de letters van jouw naam samen.  
 
Maar als je je naam opschrijft en daarbij de namen van de 
letters één voor één opnoemt, dus je naam spelt, dan hoor je 
heel wat anders.  
Hanne wordt dan: "ha  a  en  en  e."            "......."  zijn aanhalingstekens. 

Of: "ha  a  dubbel en  e."    Iets wordt precies zo gezegd, geciteerd. Het is een citaat. 
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Fatima wordt dan: "ef  a  tee  i  em  a."          

           

Doe hetzelfde maar eens met namen van klasgenoten. 
Namen van de letters in een woord   en  
de klanken van de letters in een woord  
zijn dus heel verschillende dingen. 
           
Zodra je de letternamen kent, kan jij superduidelijk praten over 
hoe je een woord schrijft. Want alle letternamen zijn, zoals je 
weet, verschillend.  
En omdat de unieke letternaam vastzit aan zijn unieke 
lettervorm, is verwarring uitgesloten.  
Door de letternamen te noemen, oftewel te spellen, kan je 
bovendien het woord in je gedachten 'zien'. 
 
Spellen betekent: de namen van de letters van een woord één 
voor één opnoemen van links naar rechts. 
 
Hoe schrijf je jouw naam als je alleen de eerste letter neemt van 
je voornaam en die van je achternaam? 
 
Bij Thomas van den Brink wordt het:  TvdB /  TVDB 
Bij Leila Amrani wordt het: LA  
Dat zijn hun initialen. 
 
Hoe zijn die initialen bij jou?  
En bij jouw vrienden en vriendinnen? 
Of bij jouw ouders, broers en zusjes? 
Of bij ........... ? 
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Les 9 blokletterschrift en verbonden schrift/koordschrift
  letters uit andere talen  
  De grondlijn is o zo belangrijk. 
 
De vormen van de letters in de tekst van dit boek noemen we 
blokletters. Die vormen zijn simpel. Ze hebben geen 
versierkrulletjes, lusjes of versiersteepjes. En de letters staan 
los van elkaar. Daardoor zijn ze gemakkelijke letters om mee te 
leren lezen, want je ziet de basisvorm van de letter heel 
duidelijk. 
 
Als er losse letters onder een doek liggen en jij pakt er eentje 
zonder te kijken, zou jij dan kunnen voelen welke letter het is?  
Weet je zijn naam?   
Kan je hem op de goede hoogte en in zijn goede richting op een 
leeg vel papier met de grondlijn en hulplijnen leggen?  
Wat gebeurt er als je letters ondersteboven of gespiegeld 
neerlegt?   
Worden ze dan een andere letter, of is het alleen maar raar?  
 
Je bent misschien al bezig alle letters zelf te leren schrijven. 
Woorden onthoud je het best als je ze zelf met de hand schrijft. 
 
Als je met een letter bezig bent, zeg dan ook altijd zijn naam, 
of vraag aan iemand: "Hoe heet deze letter ook alweer?" 
 
Schrijven jouw ouders met blokletters of met lusletters/ 
koordschriftletters? De naam van dat soort letters zegt het 
al: die letters zitten aan elkaar vast, ze zijn verbonden.  
Ze lijken samen op een mooi gelegd koordje, een touwtje. 
Andere woorden ervoor zijn: schoonschrift, verbonden 
handschrift. 
 
Welke manier van schrijven leer jij op school? 
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Of schrijven jouw ouders, of een van jouw ouders, of andere 
lieve mensen rond jou met letters die er heel anders uitzien dan 
die van het Nederlandse alfabet? 
Ben je nieuwsgierig naar de letters die in andere talen gebruikt 
worden? Hier zie je er enkele:    hulpmiddel letters andere talen 

 

Het kan ook dat ouders onze letters niet kunnen schrijven, niet 
kunnen lezen. Vraag hen of ze samen met jou aan deze lessen 
willen meedoen. Ja, dan ga je natuurlijk de vorige lessen 
herhalen. 
 
De grondlijn bij het schrijven is een belangrijke lijn.  
Die zorgt ervoor dat woorden netjes op een rij komen te staan. 
Want als ze alle kanten op kunnen zwieren, welke woorden 
horen dan bij elkaar?  
Welke woorden maken dan een zin? 
 
 



 24 

 Les 10 de zin: gewone zin, gewone vraagzin, vraagwoordzin 
  de betekenis van een punt, van een komma 
  de kantlijn inachtnemen 
  het lettertype/font 
 
.  ?  ,  ! Weet je hoe deze leestekens heten, die je voortdurend 
in de lessen ziet staan? 
Het zijn: de punt, het vraagteken, de komma, het uitroepteken. 
 
Een 'gewone zin' begint met een hoofdletter en eindigt met een 
punt. 
 
Een 'gewone vraagzin' begint met een hoofdletter en eindigt 
met een vraagteken. 
 
Een 'vraagwoordzin' begint met een vraagwoord en eindigt met 
een vraagteken. De vraagwoorden zijn:   
Wie..?  Wat..?  Wanneer..?  Waar..?  Waarom..?  Welk..?  
Welke..?  Hoe/Hoezo..?  Kortweg: w-woorden of hoe. 
 
Een zin is een rijtje woorden die samen iets betekenen.  
Van de hoofdletter in het beginwoord tot en met de punt na 
het laatste woord.  
Een punt is een stipje op de grondlijn, dus dit:  . 
Een zin kan slechts 1 woord hebben:  O?            ? heet vraagteken 

Of: Oh!                      !	heet uitroepteken 

Hoeveel  zinnen tel je in dit blok met paarse tekst?  
 
Het zijn welgeteld 6 zinnen.     

 
Wat betekent een punt aan het eind van een zin? 
Zo'n punt betekent: rust of pauze. Zodat je tijd hebt om 
bijvoorbeeld een beeld, een plaatje of filmpje, in je hoofd te 
maken van wat werd voorgelezen, of van wat jij gelezen hebt.  
Ook als je praat is rustig praten heel belangrijk.  
Dan hoort en begrijpt men je beter.  
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Zie je ook punten op letters staan? Op welke letters? 
Inderdaad, op de kleine letter  i  en de kleine letter  j. 
 
Waar zie je in de paarse tekst een komma, zo'n punt-met-een-
staartje, op de grondlijn staan?  
Staan die komma's ín de zin of op het eind ervan?  
Wat betekent zo'n komma? 
Ze staan ín de zin en betekenen: een beetje rust, een beetje 
pauze bij het doorlezen. 
 
Zie je dat zinnen nooit helemaal aan de rand van een papier 
beginnen en nooit aan de andere rand stoppen? Er is altijd links 
eerst eenzelfde stukje leeg papier. We schrijven namelijk pas ná 
een kantlijn. Die kantlijn kan onzichtbaar zijn. Ook rechts en 
bovenaan en onderaan houden we bij het schrijven een deel van 
het papier onbeschreven.  
Teksten staan dus in een soort lijstje. 
Onthoud dat jij daar ook voor zorgt, want jouw geschrijf is een 
lijstje waard! 
 
Ik schrijf altijd binnen kantlijnen. 
 
Heb je er, nu of later, zin in om zelf een vorm te verzinnen voor 
onze letters? Dus letters te versieren en/of wat te veranderen. 
Maar wel zo, dat iemand anders nog kan zien dat het onze 
letters zijn. 
Het woord voor eigen lettervormen is lettertype of font.  
 
Er zijn een heleboel fonts. Allerlei mensen hebben letters een 
eigen vorm gegeven, en gaven die vorm een naam.  
Wat is de naam van het font dat bij je thuis gebruikt wordt op 
de computer, of laptop?  
Vergeet niet jouw fontpagina of fontpagina's in je verslagkaft 
te doen. Font is een Engels woord. 
 
Heb je het handschrift van allerlei mensen rond je al vergeleken? 



 26 

Les 11 Praatgeluiden zijn taalklanken. 
  Letters zijn klankenvangers. 
  Letters zijn woordenmakers. 
  Taalregels helpen ons woorden te lezen en 
  te schrijven.  
  Algemeen Nederlands spreken is o zo belangrijk. 
   
Jij gaat leren lezen en schrijven.  
Dan leer je hoe wij onze praatgeluiden, de klanken van onze 
spreektaal, vangen in letters.  
We gaan taalklanken omzetten in letters.  
Letters die samen woorden maken.  
Dat omzetten in letters doen we op vaste manieren. 
Die vaste manieren zijn taalregels. Het zijn afspraken over hoe 
we schrijven.  
In dit verhaal zijn de taalregels groen gekleurd. 
 
De Nederlandse taal kan op meer dan 1 manier worden 
gesproken. Het Nederlands dat je thuis spreekt kan anders 
klinken dan het Nederlands op school, of in een andere stad. 
 
Maar als we allemaal Algemeen Nederlands spreken als we 
niet thuis zijn, dan is het leren van de geschreven taal veel 
gemakkelijker.  
Want dan past wat je ziet aan letters het best op wat je hoort 
aan klanken terwijl je spreekt.  
Dan houden we ons allemaal aan de taalafspraken. Zo kunnen 
we elkaar overal goed verstaan en dus goed begrijpen. 
 
Ook de taalregels horen bij het Algemeen Nederlands. 
 
Als een regel heel soms, of heel heel soms niet geldt, zullen we 
je dat van tevoren, in een nieuwe taalregel, zeggen. 
 
Waarom zijn vaste manieren, dus regels, nodig en handig, denk 
je?  
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Waar kom je nog meer regels tegen? 
 
Regels vertellen hoe je iets moet doen en wat je kan 
verwachten. Denk maar aan verkeersregels: stoppen bij rood 
licht, rechtshouden, enzovoort. Denk maar aan regels voor het 
omgaan met elkaar in de klas, als: 
elkaar helpen, je mag niet pesten, je mag niet iemand pijn doen, 
je bent vriendelijk tegen iedereen..... . 
 
Regels zorgen dat je weet wat er moet gebeuren.  
Dat geeft iedereen rust in het hoofd.  
 
Als we zeggen welke letters we in een woord zien, dan noemen 
we de letters bij hun naam. Die namen vind je in het alfabet. 
Het zijn 26 verschillende namen. Een letternaam wijst naar 1 
letter, beduidt maar één letter.  
 
In je klas kan het gebeuren dat er 2 kinderen zijn die dezelfde 
naam hebben. Als de leerkracht Tim roept, tja, welke Tim 
bedoelt ze dan? Zo'n onduidelijkheid heb je niet met de 
alfabetnamen van de letters. Die beduiden, die betekenen, 
maar 1 bepaalde letter. Letternamen zijn eenduidig. 
 
Hoe krijg je geschreven woorden goed in je hoofd? 
Ja, door woorden te spellen. 
Hoe gaat dat ook alweer? 
Zo: 
 
Ik spel de letters van een woord één voor één, van links naar 
rechts, met hun naam uit het alfabet. 
 
Er zijn allerlei spel-spelletjes. Kan jij er ook nog verzinnen? 
                    hulpmiddel  spel-spelletjes 
Welke woorden kan jij al spellen? 
Welke taalregels ken jij al? 
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Les 12 De klinker heeft het kortste letternaampje, maar  
  een giga letterklank! 
  Klinkerklanken maken herrie. 
  

 a    bee    cee        dee    e    ef    gee 
 

 ha    i    jee      ka    el    em      en    o    pee 
 

qu    er    es    tee 
 

u    vee    wee 
 

ix    ypsilon    zet 
 
Zie je ook de letters zonder vage letters erbij? 
Inderdaad, de  a, de  e, de  i, de  o, de  u. 
Die staan dus helemaal in hun eentje.  
Ze hebben geen andere letter nodig om hun naam te maken. 
 
Toch klinken ze heel duidelijk. Je kan ze zelfs hard roepen en die 
roep lang volhouden.  
Je kan er een melodietje mee maken, zonder ze opnieuw te 
moeten zeggen.  
Probeer maar eens: 
                          
a Zijn naam is  a.  Zijn klank is  a. Ik roep ...... !  Ik zing ...... . 
e   Zijn naam is  e.  Zijn klank is  e.  Ik roep ...... !  Ik zing ..... . 
i    Zijn naam is  i.   Zijn klank is  i.  Ik roep ...... !  Ik zing ...... . 
o    Zijn naam is  o.  Zijn klank is  o.  Ik roep ...... !  Ik zing ..... .  
u Zijn naam is  u.  Zijn klank is  u.  Ik roep ...... !  Ik zing ..... .  
 
Tsjonge, wat klinken die 5 letters!!  
We noemen ze daarom klinkers.  
Hun klank kan je lang aanhouden. 
Gaat dat ook met de andere letters, de niet-klinkers?  
We onderzoeken dat in de volgende les. 
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Les 13 De medeklinkerklanken zijn hoogstens fluisterklanken. 
  Jouw truc om een medeklinkerklank te bepalen 
  De klinkerklank kan veranderen. 
 
Wat zou de klank zijn van alléén de letter  b  in de naam van die 
letter? 
Nee, die klank is niet 'bee', want dan neem je de twee e's erbij.  
Zeg eens bee zonder de e-klank: ............ . Het geluid van de b is 
dan: helemaal niks, want je lippen zitten op elkaar. De b zelf 
klinkt niet. 
Pas als er een klinker naast staat, ga je de b goed horen. 
 
Als je bij de c, de d, de f,  enzovoort hetzelfde doet, steeds het 
stukje klinkerklank, het vaaggedrukte stukje in hun naam echt 
niet uitspreken, dan merk je dit: 
hun eigen klank kan je niet roepen, niet zingen.  
             hulpmiddel: klank van de medeklinkers 

Je hoort hun eigen klank pas, als er klinkers komen helpen.   
We noemen die andere letters daarom medeklinkers. 
Mede betekent 'mee'.  Zulke letters klinken mee door de hulp 
van klinkers. Medeklinkers zijn zelf nogal stille letters. 
 
Er zijn medeklinkers die wel een duidelijker eigen geluidje 
hebben, doordat je ze langer kan aanhouden: de f, g, h, l, m, n, 
r, s, v, en z.  
Probeer zelf:  bij de  ef  de klank  "eh"  niet zeggen, dan klinkt de 
f maximaal zo:  ffffff.  Bij de  g  spreek je de klank "e" niet uit. 
Bij de  h  verzwijg je de "a". Doe dat ook met die genoemde 
andere letters.  Bij de  z  spreek je "et" niet uit. 
 
Je merkt: het fluistergeluid dat overblijft stelt niets voor, als je 
het vergelijkt met de herrie die je met klinkers kan maken. 
 
Dus: hoe gaat jouw truc als je per se wil weten wat een losse 
medeklinker, een medeklinker in zijn eentje, eigenlijk voorstelt 
wat zijn klank betreft?  
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Zo: trek van zijn medeklinkernaam alle klinkerklank af, dus 
medeklinkernaam min klinkerklank. Niet smokkelen!   
 
Heb je gezien en gehoord dat de klinker  e  in de letternaam  ef 
niet als  e  wordt uitgesproken, maar als "eh"?   
In welke letternamen gebeurt dat ook? 
Bij de  l, m, n, r, s! 
Waarom de  e  dan zo wordt uitgesproken, leer je in Les 25. 
Wil je dat we het nu al verklappen? 
Dat komt omdat het woord eindigt met  e + medeklinker. 
 
Heb je gezien dat diezelfde  e  twee keer geschreven staat in 
sommige letternamen?  In welke letternamen is dat? 
Inderdaad  bij de  b, c, d, g, j, p, t, v, w! 
Waarom zijn in die woorden  2 e's nodig? 
Dat leer je ook in Les 25.  Ben je nu al nieuwsgierig? 
 
Met maar  1  e, we zeggen "een enkele e", hoor je in die 
woorden een "uh"-klank:  be, ce, de, ge, je, pe, te, ve, we. 
Want  medeklinker + e  maakt van de  e-klank een  uh-klank. 
Hoor en zie je dat ook in de woordjes  de  en  je  op deze pagina? 
 
Welke klinkerklank krijgt de  i  in de naam van de  letter  x? 
Inderdaad,  je hoort "ih", dus de  i  heeft hier de  ih-klank. 
 
Tja, de klank van een klinker is niet altijd dezelfde.  
De plek waar de medeklinker geschreven staat, bepaalt de klank 
van de klinker. Een medeklinker mag dan wel een fluisterklank 
zijn, maar hij kan wel soms de baas spelen over de klinkerklank. 
Hij kan de klinkerklank laten veranderen! 
 
Waar zie je medeklinkers in jouw voornaam en jouw 
familienaam/achternaam? Of in die van je leerkracht of van 
andere kinderen? Of in woorden die je uitkiest? 
Wat zijn de namen van die medeklinkers?  
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Les 14 De letter met de langste naam kan klinker zijn, of 
  medeklinker! 
  De  y  is een halfklinker en een halfmedeklinker. 
 
Er is een letter in ons alfabet die zowel klinker als medeklinker 
kan zijn. Dat is de letter met de langste naam. 
Inderdaad, de  y, de ypsilon. Deze letter heeft ook een andere 
naam: y-grec. Die naam, y-grec, komt uit de Franse taal. 
 
Kijk eens in een woordenboek bij de letter  y .  
En vergelijk de hoeveelheid bladzijden voor de  y  met een 
andere letter. Wat een verschil, hè.  
De  y  komt als beginletter niet in veel woorden voor.  
Net als de medeklinker  x . 
 
De  y  kan klinken als de  i, en dan is hij dus klinker: 
Yvonne rijdt hyper zenuwachtig in haar nieuwe hybride auto. 
Natuurlijk gebruik jij ook dit woord: pyjama.  
   
Maar de  y  kan ook klinken als de medeklinker  j !  
Dan is de  y dus medeklinker:  
Ja, jolige Hayo houdt van yoghurt en yoga. 
 
Trek maar in je alfabetten een lijntje van de  y  naar de  i  en een 
lijntje van de  y  naar  de  j. 
We zeggen: de  y  is een halfklinker en ook halfmedeklinker. 
 
Ken jij namen van mensen of van dingen die met de  y  worden 
geschreven?   
Kijk ook eens goed rond als je buiten bent en probeer te 
onthouden in welk woord of waar je die letter zag. 
 
Hoeveel klinkers zijn er ook alweer? 
Ze zijn met z'n vijven.  
Soms met z'n zessen als de  y  de klank heeft die bij de  i  hoort:   
a  e  i  o  u  en  y = i 
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Heeft de  y  de klank  i   in zijn voluit geschreven naam  ypsilon? 
Nee hè. Je hoort die beginletter klinken als  "ih". 
 
Hoe zit dat in de voluit geschreven naam  y-grec?  
Hoor je daarin  i   of  ih? 
Ja, in y-grec heeft de  y  de  i-klank. 
 
Hoever ben je nu met het herkennen van letters?   
Ken je hun naam?  
Ken je hun vorm, de manier waarop je ze schrijft?  
Weet je hoe en waar ze thuishoren tussen de schrijflijnen? 
Welke letters kan je nog niet bij naam noemen? 
 
Welke letters kan je al zelf schrijven? Versier daar maar je  
pagina's mee.  
Sommige letters in hun eentje, en sommige mooi naast elkaar 
op een schrijflijn.  
Sommige in kleine letter, andere in hoofdletter. 
 
Je kan de klinkers op bladzijden met het alfabet een gekleurd 
lijstje geven. 
Bij de y is dat natuurlijk maar een half lijstje, want hij is een 
halfklinker. 
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Les 15 de klinkers hardop lezen  
  de (lees)regel 
  de horizontale lijn 
  de leesrichting 
  het dictee 
  de enkele klinker 
 
We gaan nu de klinkers hardop lezen. We gaan dus hun klank 
laten horen. Want hardop lezen is 'letterklanken laten horen'. 
Regel na leesregel.  Alles wat jijzelf moet lezen, is gedrukt met 
blauwe inkt. 
 
Hier betekent 'regel' of 'leesregel': een rij letters of woorden, 
die je leest van links naar rechts. Dat is, net als de grondlijn als 
jij zelf schrijft, op een horizontale lijn.  
Als je in een gebied staat zonder bomen of gebouwen voor je 
neus en je in de verte kijkt, zie je de horizon. 
De lijn waar de lucht en het land, of de lucht en de zee, elkaar 
raken. De horizon ziet eruit als een horizontale streep, een 
liggende streep.          

 
 

 
 
 

We zeggen: een horizontale lijn ligt. Iets horizontaals ligt. 
 
Ik lees teksten horizontaal, van links naar rechts.  
 
Net als de pijl, die kant op ® . Dus in de leesrichting.  
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Je gaat de gelezen regel ook schrijven door jezelf een dictee te 
geven. Een dictee gaat zo:  
- je leest een groepje letters,   
- zonder te kijken, zeg je dat rijtje uit je hoofd op, precies zoals 
   je het gelezen hebt. Dus in dezelfde volgorde. 
- daarna schrijf je dat rijtje op jouw schrijfpapier. 
 
Je maakt van de leesregels dan jouw schrijfregels. 
Natuurlijk schrijf je netjes op de grondlijn. Zorg je ervoor dat de 
rompen van je kleine letters even hoog worden? Alleen de punt 
op de  i  steekt een beetje erboven uit. 
 
a o  o a  o a a  i i  i 
 
o i a  a a i  o o i   u 
 
u i  a u  o u  u u   e 
 
En nu goed opletten bij de laatste letter van de volgende 
leesregel. 
Want de  y  is hier klinker, zijn klank is dan: .......  . 
Juist, zijn klank is  i . Dus je zegt tegen jezelf als je de  y  hardop 
leest:  "i, van de ypsilon". 
                   
o e  o e i  i e  e i  y 
 
y i e  o   a  e o y  u u       o 
 
 
Je las de klanken van de enkele klinkers: klinkers van 1 letter. 
Want ja, er bestaan ook klinkers van 2, 3 of 4 letters. 
Daarover leer je verderop in Les 21. 
 
Verzin nu zelf schrijfregels met alle enkele klinkers. Schrijf ze op 
in groepjes van 2 of 3 of 4 letters.  
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Als je klaar bent, ga die groepjes dicteren: geef ze als dictee 
aan je klasgenoot.  
Hoe ga je dicteren dat er een stukje lege ruimte tussen de 
groepjes moet staan? 
Zien jullie papieren er hetzelfde uit?  
Vinden jullie elkaars letters helemaal fraai geschreven, of kan er 
hier en daar wel wat beter? 
 
Help elkaar daarmee!  Samenwerken is zó leuk! 
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Les 16 verticaal lezen 
  het vraagteken 
  het uitroepteken 
  leggen & liggen,  zetten & staan     & = en-teken/ampersand  

 
Lees de laatste letter van de in de vorige les gedrukte 
leesregels eens verticaal: van boven naar beneden,  of van 
beneden naar boven. 
Welke klinker stond nooit aan het eind van die gedrukte regels?    
Ja het haantje de voorste uit het alfabet, de  a.    
 
Wanneer zeg jij   O ? 
Wanneer zeg jij   U ? 
Zeg jij ook wel eens  A  of  I  of  E ? 
 
Doe je dat op een vragende manier dan moet er een vraagteken 
achter: ?   
Je stem gaat bij een vraag vaak een beetje naar omhoog: 
O? Echt waar? 
 
Je kan het ook doen als een soort uitroep: O, wat mooi! 
Dan zet je er een uitroepteken achter: ! 
 
Als je het nog niet eerder deed, dan is het nu tijd om zelf het 
schrijven van het vraagteken en het uitroepteken te oefenen. 
Ook die hebben een punt die je op de grondlijn zet. 
 
Zoek eens in een tijdschrift een foto waar "O?" of  "O!" 
bij hoort. Of vind je een andere klinkerklank interessanter? 
Plak die op een papier in je verslag bij deze les. 
Met natuurlijk die klinkerletter erop, en een vraagteken of een 
uitroepteken of gewoon een punt.  
En misschien nog andere tekst? 
 
Nog een keer dit: iets horizontaals ligt. Iets verticaals staat. 
Hoe zit dat met boeken en andere dingen in je klas?  
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Staan die of liggen die?  
  
Hoe teken jij een kruis of plusteken?  
Welke lijn is de horizontale, welke de verticale?  
Welke van die twee lijnen ging van links naar rechts? 
Welke lijn ging van boven naar beneden? 
 
Kan jij dicteren aan een klasgenoot, hoe die een vouwblaadje 
moet plooien om een (origami)figuurtje te maken? 
 
Liggen of staan hebben te maken met de woorden leggen of 
zetten. 
Weet jij het verschil tussen leggen en zetten?   
 
Als je iets dat moet liggen op een plank doet, dan heet dat: 
leggen.   
Maar bij iets dat moet staan, heet jouw daad:  zetten. 
 
Maak maar voorbeeldzinnen met: leg, legt, leggen en met zet en 
zetten. Bedenk ook zinnen die een vraagteken krijgen aan het 
eind en zinnen die een uitroepteken krijgen. 
 
Laten we nog deze afspraak maken: pas nadat je de blauwe 
regels met klinkers van les 15 vlot en juist leest, en liefst ook 
met de hand schrijft, ga je door naar de volgende les.  
Dat is logisch, toch? 
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Les 17 a  e  i  o  u   en de klinker  y = i 
  de alfabetklank van de klinkers, oftewel 
      de lange klank van de klinkers 
   
Als je de klinkers  a, e, i, o, u, die zo in hun eentje staan, hardop 
leest, dan maak je geluid, je laat hun klank horen.  
Dat gebeurt vanzelf. Want je hoefde geen enkele andere letter 
uit hun naam weg te laten om alleen hún klank te zeggen.  
Hun klank klinkt precies hetzelfde als hun alfabetnaam.  
of andersom: 
Hun alfabetklank en hun alfabetnaam zijn identiek. 
 
Alleen de  y  is een buitenbeentje. Waarom? 
Inderdaad, zijn klinkerklank i  is anders dan zijn alfabetnaam 
ypsilon. 
 
De klank van de klinkers a, e, i, o, u  in het alfabet noemen wij de 
alfabetklank van de klinker.  
 
De alfabetklank van een klinker wordt ook genoemd de lange 
klank van de klinker.  
Dat is een afspraak die lang geleden is gemaakt.  
 
Lange klank heeft niets met de tijd te maken die het kost om de 
klank uit te spreken. Je kan een klinkerklank heel snel 
uitspreken, of er heel lang over doen. Probeer maar! 
 
Een andere naam dan lange klank was misschien beter geweest: 
bijvoorbeeld blije klank, of hoge klank, of heldere klank, of verzin 
maar zelf  ......................................................................... .  
Tja. 
 
Bedenk allerlei woorden, spreek die langzaam hardop uit en 
beslis waar in het woord je zo'n lange klank, zo'n alfabetklank, 
hoort. 
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Les 18 de korte klank van de klinkers 
  de lange en korte (klinker)klanken horen 
 
Luister naar deze alfabetklanken van de klinkers: a  e  i  o  u.  
En bij de klinker y naar zijn lange klinkerklank:  i . 
Welke van die alfabetklanken hoor jij in jouw voornaam?  
En in jouw achternaam?  
Of heeft jouw naam geen lange klanken?  
 
Dat kan namelijk best.   
We praten immers ook met zogenaamde 'korte klanken' en dan 
hoor je ah-, eh-, ih-, oh-, of uh in je naam, of in andere 
woorden.  
Net als bij 'lange klank' zegt 'korte klank' niets over de tijd die 
het je kost om de klank uit te spreken.   
 
Als je een niet-Nederlandse naam hebt, hoor je wellicht daarin 
geen duidelijke korte of lange klanken. Dat is ook prima. 
Andere talen hebben namelijk vaak andere klanken. 
 
Je wil(t) vast weten hoe het komt, dat we die korte 
klinkerklanken niet alleen kunnen hóren, maar ook kunnen zíen in 
een woord als we dat woord lezen.  
Dat vertellen we je in Les 24. 
 
Laten we de alfabetklank, de lange klank dus, en daarna de 
korte klank van een klinker eens uitspreken en dan goed het 
verschil te horen: 
            lang                 kort 

bij de  a    a  ah  
bij de  o    o  oh 
bij de i    i  ih  
bij de  u    u  uh * 
bij de  y als klinker  i  ih-klank van de  y 
Al die klinkers hebben dus maar 1 korte klank. 
Maar de  e  heeft  2 korte klanken: 
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                lang                 kort 
bij de  e    e  uh * 
en ook      e   eh    
 
Waarom is onze  e  een bijzondere klinker? 
Het is de enige klinker met niet 1 maar 2 korte klanken:   
de  uh-klank  en de  eh-klank. 
 
Zag je dat er telkens een sterretje staat bij de uh-klank? 
Dat is om je heel goed te laten zien dat de uh-klank op 2 
manieren kan worden geschreven.  
Met de  u, maar ook met de  e. 
 
We moeten je dus gaan vertellen, je gaan uitleggen, wanneer je 
de  e  gebruikt en wanneer de  u.  
Dat doen we om te beginnen in Les 25. 
 
Wat hoor je in de volgende woorden?  
Bij een lange klinkerklank doe je je handen hoog boven de tafel.  
Bij een korte klinkerklank doe je je handen laag boven de tafel.  
 
Daar gaan we, langere namen spreken we eerst langzaam uit: 
 
Bas, No ra  Nora,  Ot to  Otto, Fat ma  Fatma, I ri na   Irina, 
An ton  Anton, The o  Theo, Yil diz  Yildiz, Ky ra  Kyra, Win ta  
Winta, Hu go  Hugo, Lut, Rut ger  Rutger, A mi na ta  Aminata. 
 
Doe hetzelfde met namen van kinderen uit je klas, of met 
woorden die jullie bedenken.  
 
Hoe voelt voor jou het verschil tussen de klanken  ah  en  a?  
Tussen  o  en  oh, enzovoort?   
Als je een plaatje, of een vorm of een stemming of een kleur bij 
die klanken zou verzinnen, vertel daar dan over.  
Tekeningen over een klank maken is helemaal leuk. 
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Les 19 geen korte of lange klank van een medeklinker 
  Spellen met klanken is niet slim. 
 
Kunnen medeklinkers ook lange of korte klank hebben? 
Nee!  
 
Als ik praat over lange of korte klanken bedoel ik altijd:  
de klinkers. 
 
Medeklinkers zijn altijd alleen maar medeklinkers.  
Medeklinkers hebben klanken die je meestal pas hoort als er een 
klinker vóór of achter staat. Simpel. 
 
Maar ze hebben wel een eigen verander-gekkigheidje: een 
medeklinker kan soms klinken als een andere medeklinker! 
Ben je daarnaar nieuwsgierig? Kijk dan hier:  
           hulpmiddel schrijfwijzen medeklinkerklank 

 
Klinkers en medeklinkers lijken dus wel op kameleons.  
Die diertjes die van kleur kunnen veranderen. 
Letters kunnen veranderen van klankkleur, kan je zeggen. 
 
Maar gelukkig voor jou zijn medeklinkers vaak gewoon zichzelf.  
Dan hebben ze dus de klank die je als onderdeeltje van hun 
naam hoort, als je de truc doet uit Les 13. 
 
Wat betekent ook alweer 'ik spel een woord'? 
Dan noem je de naam van iedere letter in dat woord, van links 
naar rechts, dus volgens de leesrichting.  
 
Waarom zijn de alfabetletternamen heel handig om woorden te 
spellen? 
Omdat die namen allemaal anders zijn.  
Je begrijpt dan direct welke letter precies wordt bedoeld. 
Natuurlijk moet je daarvoor eerst al die 26 namen goed kennen. 
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Je hebt in Les 18 het voorbeeld van de uh-klank bij de  e  en de 
uh-klank bij de  u  gezien en gehoord: één klank "uh" die op 2 
manieren kan worden geschreven:  met de  u  of  met  de  e. 
 
Klanken zeggen geeft dus geen zekerheid over welke letters je 
moet schrijven.  
Spellen met klanken is daarom niet slim. 
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Les 21 het klinker-overzicht (1):  de enkele klinkers 
            de dubbele klinkers 
            de meerletterklinkers 
  Meerletterklinkers zijn lange klanken. 
 
Je hoorde het al in Les 15. 
Er bestaan nog meer klinkers dan de enkele a, e, o, u, i, y. 
We schrijven ook met zogenaamde dubbele klinkers.  
Die kwam je misschien al tegen toen je woorden liet opschrijven 
en bekeek in de opdracht van Les 20.   
Je zag  aa, ee, oo, uu, ie   en die hadden dezelfde lange klank als 
de alfabetletters  a, e, o, u, i.  
Misschien kwam je ook de  y  tegen, die ook als de  i  of de  ie 
klonk. 
 
aa Je spelt: "dubbele  a".  
ee Je spelt: "dubbele  e".  
oo Je spelt: "dubbele  o".  
uu Je spelt: "dubbele  u". 
ie Je spelt: " i  e". 
 Ja, i e  in plaats van  i i. Raar hè, niet echt dubbel. 
 
Dubbele klinkers hebben precies dezelfde klank als de 
alfabetklank van de enkele klinkers: dezelfde lange klank. 
 
Ik moet de klank van de dubbele klinker dus niet langer 
aanhouden, niet langer rekken, dan die van de enkele klinker! 
 
In welke woorden zie je op deze bladzijde zulke dubbele klinkers 
staan? Begin bovenaan de pagina.	
 
Bovendien zijn er de meerletterklinkers, die we met 2 of 3 of 
zelfs met 4 letters schrijven.  
Het zijn vaste combinaties van letters. Een klontje letters met 
een klank die je kunt schallen, luid roepen. Of zingen.   
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Net als je dat kan doen met de enkele en met de dubbele 
klinkers. 
 
Omdat je (bijna) elke dag in de voorbije tijd de namen van de 
letters van het alfabet oefende, ken je vast al alle klinkers en 
medeklinkers bij hun naam.  
Dan wordt het nu hoog tijd om alle meerletterklinkers te leren 
kennen. Je gaat ze eerst bekijken: 
 

het LLL klinkeroverzicht  
 

 
         klinkers       meerletterklinkers  
     enkele    dubbele  
 a  . . . aa    aai   auw . . . au 

                     .               . 
                          .               . 

 o  . . . oo    ooi        ouw . . . ou 
 
                             oei                oe 
 
 u  . . . uu      ui     uw 
 
 e  . . . ee      ei                 eeuw       eu 

          . 
                   . 

 i  . . .  ie      ij                     ieuw 

 . 
 . 

 y       . . . puntjes betekenen: 

        hebben dezelfde klank. 

 
 
 
Bij vijf ervan zie je weliswaar een medeklinker aan het eind:  
ij, auw, ouw, eeuw, ieuw. Hoe heten die eindmedeklinkers?   
De  j  en  w, inderdaad. 
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Maar, die doen niets af van de klank. Want de totale klank blijft 
luid. 
 
Net als bij het alfabet, ga je dit overzicht iedere dag hardop 
lezen.   
Les 22 vertelt hoe je dat lezen precies moet doen. 
 
Meerletterklinkers zijn lange klanken, net als de enkele en 
dubbele klinkers. 
 
Woorden die op een lange klank eindigen zijn bijzonder, want 
hebben eigen regels.         Geen verdubbelde medeklinker erna, 

                behalve in o.v.t. zwakke werkwoorden / 
                samenstellingen; verkleinwoord op -tje. 
 
Meerletterklinkers worden ook wel 'tweeklanken' genoemd, 
maar dat vinden wij niet zo'n handig woord, want 'twee..???'. 
 
Meerletterklinkers vinden we een duidelijk woord. 
Het gaat om meerdere letters, zelfs hier en daar met een 
medeklinker (de j/ de w), die samen een lange klank vormen: dus 
een klinker vormen.  
 
 
 
 
 



 43 

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.  
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Les 22 het klinker-overzicht (2) 
  Hoe moet ik dat lezen? 
  de lange ij,  de korte ei 
 
Horizontaal meelezen en nazeggen staat nu op je programma. 
Na een tijdje lees je het overzicht helemaal zelf, ook verticaal, 
en door elkaar, tot je de klank en de spelling van al die 
combinaties kunt dromen. Lukt het dan ook als iemand anders 
ze aanwijst en jij ze moet lezen? 
 

het LLL klinkeroverzicht  
 
 
         klinkers       meerletterklinkers  
     enkele     dubbele  
 a  . . . aa    aai   auw . . . au 

                     .               . 
                          .               . 

 o  . . . oo    ooi        ouw . . . ou 
 
                             oei                oe 
 
 u  . . . uu      ui     uw 
 
 e  . . . ee      ei                 eeuw       eu 

          . 
                   . 

 i  . . .  ie      ij                     ieuw 

 . 
 . 

 y       . . . puntjes betekenen: 

        hebben dezelfde klank. 

 
 
 
Hoe lees je dit overzicht?  Je leest om te beginnen horizontaal. 

                              hulpmiddel video klinkeroverzicht 
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Je zegt steeds eerst hardop de klank van de klinker/dubbele 
klinker/meerletterklinker. Daarna spel je die klank met de 
letternamen.  
Je zegt bijvoorbeeld: 
 
"Ik hoor  a.  Ik schrijf enkele  a." 
"Ik hoor  aa.   Ik schrijf dubbele  a." 
"Ik hoor  aai.  Ik schrijf dubbele  a   i ." 
"Ik hoor auw.  Ik schrijf  a  u  wee." 
"Ik hoor au.  Ik schrijf  a  u." 
enzovoort 
"Ik hoor  oei.  Ik schrijf  o  e  i." 
"Ik hoor  oe.   Ik schrijf  o  e." 
en zo verder 
"Ik hoor  ieuw.  Ik schrijf  i  e  u  wee." 
Na een tijdje laat je 'Ik hoor ...' en 'Ik schrijf...' maar weg, want 
dan weet je dat wel. 
 
En helemaal prima is dit: nadat je de meerletterklinker hardop 
hebt gelezen en hebt gespeld, schrijf je die ook op, terwijl je dat 
spellen hardop herhaalt.  
Nee, niet overschrijven, maar uit je hoofd!  
Probeer in gedachten de letters te zien staan.  
Van overschrijven leer je echt veel te weinig.  
Tot slot lees je nog eens de klank die je geschreven hebt hardop.   
Geef elkaar na een tijdje dictee over meerletterklinkers. 
 
Welke meerletterklinkers hebben maar één schrijfwijze? 
Ja, dat zijn oe, ui, uw, eu, eeuw, ieuw, aai, ooi, oei . 
 
In welke woorden hoor je zo'n meerletterklinker die maar op één 
manier geschreven wordt? 
Welke van die woorden kan jij opschrijven?  
Of laat je opschrijven? 
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Je zult zien dat als je de spelling van deze soort 
meerletterklinkers kent, je woorden kan schrijven die je nog 
nooit in hun geheel hebt gezien!  Hoe tof is dat?! 
 
Tip: telkens als je de meerletterklinkers hardop leest, bedenk je 
woorden waarin je zo'n klank hoort.   
En je laat, of gaat zelf, die woorden opschrijven. 
Schrijf jij ze in het verslag van deze les? Bravo! 
 
Helaas zijn er meerletterklinkers die hetzelfde klinken. 
Kan jij ze herinneren? 
 
De meerletterklinker  ij  heeft een naam: de lange ij. 
De meerletterklinker  ei  noemen we: de korte ei. 
 
Waarom kloppen die namen wel, denk je? 
Inderdaad,  ij  heeft de letter  j, die zo'n lange hangstaart naar 
beneden heeft. En de korte ei?  Tja, die heeft dat niet. 
 
Wat is: een ei?  Welke dieren leggen eieren? 
 
Bij de meerletterklinkers   ij/ei   en bij de  au/auw/ou/ouw  moet 
je natuurlijk van tevoren weten welke keuze je moet maken.  
Dus moet je eerst even vragen wat de juiste manier van 
schrijven is, wat de juiste schrijfwijze is.  
Zo leer je die meteen goed aan. Handig!  
 
Ook bij de klinkers  i/ie/y zie je 3 manieren van schrijven die 
hetzelfde klinken.  
 
Even vragen wat de juiste manier is voor het woord dat jij wilt 
schrijven, is dus heel slim zolang je dat woord niet kent. 
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Les 23   het klinker-overzicht (3) 
  meerletterklinkers zijn altijd lange klanken 
  Spreek Algemeen Nederlands in de klas! 
  
Kunnen meerletterklinkers ook korte klanken krijgen?  
Nee, nooit! 
De klanken die je bij het hardop lezen van deze 
meerletterklinkers hoort, zijn allemaal lange klanken, en blijven 
altijd dezelfde lange klanken.  
 
Stippeltjeslijnen op het overzicht geven aan dat die 
lettercombinaties hetzelfde klinken. 
Al die mogelijkheden om één klank te schrijven, is sneu.   
Maar, niets aan te doen. Zo is het Nederlands.  
Het Engels is zelfs nog veel gekker.  
Soms heb je daar voor één klank tot 9 verschillende 
schrijfwijzen, dus veel manieren om zo'n klank te schrijven. 
 
Kortom: je moet heel goed kijken hoe een meerletterklinker 
wordt gespeld.  
Door zelf het woord te spellen komt de schrijfwijze prima in je 
hoofd. 
 
Nog een tip. 
Het kan gebeuren dat mensen woorden of delen van woorden, 
dus de letters daarvan, anders uitspreken dan je zou 
verwachten als je die woorden geschreven ziet.  
Dat maakt het juist leren schrijven van woorden moeilijker.  
 
Want als de uitspraak van  ij  en  aai  hetzelfde klinkt, tja, wat 
moet jij dan opschrijven?  
 
Praat dus Algemeen Nederlands in de klas om de schrijfwijze 
van woorden juist en snel in je hoofd te krijgen.  
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Les 24 het woorddeel of de lettergreep 
  het aantal woorddelen/lettergrepen zien 
  de lettergrepen/woorddelen tikken, trommelen .....  
   
In les 20 gingen we woorden langzaam zeggen. 
We zetten onder de klinkers in die woorden telkens een de  k 
van korte of de  l  van lange klank.  
 
Als je nog eens terugkijkt, of als je hier de voorbeelden ziet, dan 
zie je dat zo'n klinkerplek een soort klinkereilandje of 
klinkerklontje is, dat naast of tussen medeklinkers staat: 
 
1.  De  boot  van  Bo  is nieuw. 
2.  Hij  duikt  nu  de  zee  in. 
3.  Annemarie  doet  dat  ook. 
4.  Ivo  niet.      De onderstreping heeft niets te maken met korte of 

         lange klank! 

 
Zie je in een woord maar één klinkerplek/één klinkerklontje/één 
klinkereilandje uit het klinker-overzicht naast of tussen 
medeklinkers staan, dan heeft het woord maar 1 deel.  
 
Ik noem een woord met 1 klinkerdeel:  
woord met 1 woorddeel, of  
woord met 1 lettergreep, of               

eendelig woord. 
 
Ik noem een woord met meer dan 1 woorddeel/lettergreep een 
meerdelig woord. 
 
Waar zag je meerdelige woorden in de 4 zinnen hierboven? 
 
Is jouw voornaam een eendelig woord, of een meerdelig woord? 
Heeft jouw familienaam maar één woorddeel, of heeft die naam 
2 of meer lettergrepen?  
En hoe is dat bij een ander kind dat je kent? 
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Het kan zijn dat iemand alleen namen  heeft, zoals bijvoorbeeld 
in Tibet gebruikelijk is. Dan spreken ze alleen over hun namen, 
en niet over voornamen en familienamen. 
 
Maar........misschien heet jij  Leo, of  Mia, of Bea.  
Of je juf of meester vormt een duo  met nog een andere 
leerkracht.  Of de huisarts heeft de familienaam Dua.  
En luisteren jullie soms naar de radio.  Of je sportieve nichtje doet 
aan jiu  jitsu. 
 
In die schuingedrukte letters zie je telkens 1 plek met klinkers.  
Maar je hoorde dat we die 2 klinkers elk apart uitspreken, ieder 
met hun lange klank. Daarom gelden dit soort klinkergroepjes 
als 2 woorddelen. 
 
Ik hoor telkens twee lange klanken in  ea, eo, ia, io, iu, ua, uo. 
Ik hoor daarom 2 woorddelen. 
 
Dus, niet door elkaar halen:   
  
Ik ken het verschil in uitspraak en spelling tussen: 
  oe  eo 
  au  ua 
  ou  uo 
  ui  iu 
  ai  ia 
  oi  io 
 

Als je een woord met één woorddeel tikt, trommelt, stampt of 
stapt,  is dat één tik op de tafel, één boinkje, of 1 stamp met je 
voet, of 1 stap, of 1 klap in je handen.     

    

Je kan in een woord dus het aantal lettergrepen/woorddelen 
zíen, ook al kan je dat woord nog niet goed lezen!   
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Hoeveel lettergrepen heeft het woord: woorddeel?   
2 lettergrepen dus: boink boink. 
 
Hoeveel woorddelen heeft het woord: lettergreep?   
3, dus tik tik tik. 
Hoeveel lettergrepen heeft het woord  kanariepietje?   
5! 
Je zet bijvoorbeeld 5 keer een stap vooruit: ka na rie pie tje. 
 
Bedenk nu allerlei woorden, laat die opschrijven en jij gaat de 
klinkerklontjes/klinkereilandjes telkens onderstrepen. 
 
Vervolgens ga je samen die woorden langzaam en daarna 
minder langzaam uitspreken met het aantal tikken, klappen, 
enzovoort.  
Wat je dan eigenlijk aan het doen bent is telkens als je een 
klinkerklank hoort, jij dat ook laat horen met een ander geluid. 
Je bent je gehoor aan het trainen. 
 
Je hebt nu al heel wat ervaring met letternamen, met losse 
letters schrijven. 
Je kan heel goed kijken naar woorden, naar hoe die in elkaar 
zitten en je kan woorden spellen. 
Je weet het verschil tussen klinkers en medeklinkers. 
Je kent allerlei nuttige weetjes over teksten.  
Je begrijpt wat lange en wat korte klanken zijn. 
 
En je weet dat als je de kluts even kwijt bent, je nog eens mag 
vragen om uitleg. Het herhalen van lessen is heel goed. 
 
Geef jezelf maar een groot applaus voor al je voorbereidend 
werk! 
 
Het echte werk gaat nu beginnen: je start met lezen!!! 
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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"? 
 



 59 

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.  
 



 61 

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? 
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Les 27 basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord   
  met  h  p  b     j  y (= j) 
  de fop-j 
  verkleinwoord maken met -je  
 
Voor je lied/rap: 
ja jo ju  ji jy jie  je jee 
ya   yo   yu          yi    -      -      ye       -      - : alleen een klap 

                 in je handen? 
    
1.  2.  3.  4.  5.     

a    ja  ai        aai      
o  jo  oi        ooi    
u  ju  -   -   
i  ji  -  -  jie    (jiu jitsu, foetsjie)  
y  jy   -  -   - 
e  je  -  -  jee    
 
Dat is speciaal, de  j  staat nooit aan het eind van een woord.   
Behalve  bij de  ij, de lange  ij  van de meerletterklinkers!  
En bij: Ik roetsj naar beneden op de glijbaan/schuifaf. 
 
Waar staan korte klanken ah  oh  uh  ih  eh? 
De korte klank is er alleen bij  ai, bij  oi  en bij  je . 
De lange klanken aai en ooi, waar kwam je die al tegen? 
Ja, ook bij de meerletterklinkers. 
 
Wat lees je als je de volgorde van de letters in  ji              
omwisselt?  
Dus de  i  staat vooraan en daarna komt de  j.   
Dan lees je: ij , de lange ij. 
jij =  j + ij   Je spelt: j i j ,  "jee  i  jee". 
  
De  i  op het eind in ai en oi is een soort  fop-j : je hoort de  j, 
maar je schrijft hem niet.  
Die fop-j  heb je ook al gezien en gehoord in het overzicht met 
de meerletterklinkers: aai  ooi  oei.  En ook bij  ei, de korte ei. 



 66 

Je hoort een j-klank op het eind, maar je schrijft een  i. 
 
Welke klank hoort ook alweer bij  u+i = .....?  
Juist, "ui". Die staat in het meerletterklinker-overzicht dat je 
aan het leren bent. Maar dat zijn, net als de klinkers, allemaal 
lange klanken.  
 
Ui  klinkt niet met een uh-klank  en hoort dus niet thuis in kolom 
3 onder ai en oi. Want kolom 3 heeft alleen maar korte klanken. 
Waarom staat  ij  niet naast  ji, in kolom 3?  
Om exact dezelfde reden als bij  ui:  ij  heeft een lange klank! 
 
Eendelige woorden: 
Ai!  aap  Jaap   jaap 
Hoi Jo!   O jee, Jop!    Job   Oh, joh!    
Jip   
 
Meerdelige woorden:  
aap je  aapje  Jaap je  Jaapje  hapje  papje   
jo jo  jojo   bo jo  bojo  Jobje  Jopje  Jop pe  Joppe   popje  hopje  
jo jo ba  jojoba 
bi bi  Bibi  Jip py  Jippy!  Jip pie  Jippie!  Jip je  Jipje  piep je  
piepje 
 
Wat doet  -je  aan het eind van een woord? 
De  -je  maakt een verkleinwoord.  
Die ene mens, het ene dier of het ene ding is klein. 
 
Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd een 'het...-woord': 
het aapje, het hapje, het piepje 
 
Verkleinwoorden maak je op nog meer manieren, bijvoorbeeld 
met  -tje. Dat ga je doen in Les 29. Hoe je een verkleinwoord 
maakt hangt af van wat de laatste letters van dat woord zijn. 
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Je hoort in de woordstukjes  ia, ea, eo en io, en dus in de 
woorden Pia, Bea, bio en beo ook een  j-klank. Maar die  j  
schrijven we niet.  
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
je =  jij je =  jou   (aan jou, met jou, voor jou, tegen jou, op jou, ....) 

Joep  Joe!   
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
oe hoe  oehoe  joe hoe  Joehoe!  poepje  pijpje  heupje 
 
Als de  y  voor medeklinker speelt, welke klank heeft hij dan? 
Juist, de j-klank. 
Met de  medeklinker  y  zijn we gauw klaar.  
Terwijl andere medeklinkers een uitgebreid patroon hebben, 
laat de  y  alleen maar dit zien: 
 
 
1.  2.  3.  4.  5.  
a  ya     -  -  - 
o  yo       -  -  -   
u  yu       -    -  - 
i  yi        -    -  - 
y   -         -   -  -          yy bestaat niet in 

e        ye      -      -  -                   het Nederlands. 
 
Eendelig woord: 
yup  
 
Meerdelige woorden:   
yuppie   ha ya   Haya   ha yo  Hayo   yo ho ho  Yohoho! 
 
Waarom schrijven we  yuppie met  pp?   
Je hoort  yuh pie.        
De eerste p maakt de uh-klank, laat de uh-klank zien, ook al 
spreken we die eerste  p  niet uit. 
De tweede  p  maakt pie. 
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Les 28 basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord   
  met   h  p  b   j  y (= j)   w  f  (ph) v 
   
 
Voor je lied/rap: 
wa wo wu  wi wy wie  we wee 
fa fo fu  fi fy fie  fe fee 
va vo vu  vi vy vie  ve vee 
   
1.  2.  3.  4.  5.      
a  wa   -  -   
o  wo      -  -   
u  wu  -        uw   
i  wi   -      ieuw        wie   
y  wy      -   -    
e  we   -      eeuw          wee   
 
Zo'n grapjas-medeklinker, die  w. 
Want waar staat een korte klank in het patroon met de  w? 
Nergens! De  w  maakt een klinkerklank nooit kort. 
De  w  maakt nooit een korte klank!             murw:  de  r  maakt al de  

                 uh-klank! 

 
Waar zag je 'uw' al eerder?  
Ja, bij de meerletterklinkers, allemaal lange klanken. 
Uw heeft, gek genoeg, een lange klank! 
Waarom is dat gek? 
Dat is gek omdat alle andere medeklinkers die op het eind van 
een woord kunnen staan dit doen: ze maken van de  u  een korte 
klank, de uh-klank.  
Je zag dat al bij de  h, de  p  en de  b: uh, up, ub.   
En je gaat dat in verdere lessen bij andere medeklinkers ook zien 
gebeuren. 
 
Waar zag jij  ieuw  en  eeuw  al eerder? 
Ja, ook in het overzicht van de meerletterklinkers. 
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Als we de klanken van wi/wie omdraaien, dan hoor je "iew".  
Draai je de klanken van wee om, dan krijg je "eew".  
Maar simpel   iew of  eew  schrijven mag niet.   
De  u  moet erbij: ieuw, eeuw. Raar hè?  
Jammer inderdaad, het Nederlands heeft nogal wat rare 
schrijfwijzen. 
 
Woorden met 1 woorddeel, 1 lettergreep: 
ip  wip  eb  heb  web   O wee! 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
we = wij    wei      
je =  jij       je = jouw*     je = jou*   
wou   wouw   bouw  houw  pauw   waai   woei   uw  huw 
 
Meerdelige woorden: 
a wa  Awa    wi bo  Wibo  Wibi 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
Au wa  Auwa!   ou we  ouwe 
 
Je ziet, het woordje 'je' is op 3 manieren te vervangen. 
Met  je = jij  zal je geen problemen hebben.  
Maar bij die andere twee moet je correct kunnen kiezen, 
vandaar een sterretje, een asterisk (als je van moeilijke woorden 
houdt) bij jouw en jou.  
 
* Welke taalregel over jou/jouw vind jij de beste? 
 
1.  Mag ik op jouw fiets?  
 Heeft jouw oma jouw trui gebreid?  
 Jouw prachtig versierde taart is ook erg lekker. 
 Ik schrijf jouw  met de  w  als het om een bezit gaat. 
 
2.  Ik geef morgen aan jou jouw fiets terug. 
 Oma maakte de trui voor jou. 
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 Hij gaat graag met jou voetballen in jouw tuin. 
 
 Ik hoor het woord jouw/jou. 
     Ik schrijf  jouw  met de  w ,  als ik dat woord kan 
 vervangen door: de, het. 
     Kan ik het woord  jouw/jou niet zo vervangen, dan schrijf ik 
 jou zonder w. 
 
3.  Ik schrijf jouw  met de w als ik  jouw  kan vervangen door   
     mijn. Anders schrijf ik  jou. 
 
1.    2.    3.  4.           5.    

a  fa   af        aaf   
o  fo   of        oof 
u  fu   uf        uuf 
i  fi   if        ief      fie 
y  fy   yf         -               -     
e  fe   ef        eef          fee 
 
Eendelige woorden: 
fff  Pfff!  af  paf  waf   Waf waf!  of  hof  bof  pof   fop   
uf  puf  juf  Fie  Fiep  hief  bief  pief  ef  bef  hef  Eef   beef  
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
oe  boe  boef  'pief  paf  poef'  hoef  oei  foei  ooi  fooi  ui  fuif   
wuif  wijf    
 
Meerdelige woorden: 
fo bie  fobie 
fi a  Fia  fi fi  Fifi  wi fi  wifi  Eefje 
 
En dan is er nog de combinatie van  p+h  die de klank van de  f 
vormt. Ken jij een Philip of een Philippa? 
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De  v  klinkt als een zachte  f  als je daar overdreven je best voor 
doet. Maar tijdens het normale spreken is het verschil vaak niet 
te horen, helaas. 
 
1.    2.    3.  4.  5.    
a  va         af        aaf 
o  vo         of        oof    
u  vu         uf            uuf      
i  vi   if         ief  vie   
y  vy   yf  - 
e  ve       ef        eef  vee 
 
De  v  is een speciaaltje. 
 
De  v  staat nooit op het eind van een Nederlands woord. 
Op het eind van een woord staat de f. 
 
vip  vief  
ij  vij  ijf  vijf  vouw     
vi a   via   e va  Eva   e vi  Evi    i vo  Ivo  
hoeve   
 
Nog eens deze tip: 

Als je het moeilijk vindt om de schrijfwijze te onthouden van 
woorden die hetzelfde klinken of die je om een andere reden 
verwart, maak dan een woordpaar.  
Schrijf die woorden naast elkaar op een kaartje en lees die een 
tijdje elke dag één keer hardop, terwijl je een zin met hun 
betekenis zegt.  
 
Spel woorden hardop om ze helemaal goed in te prenten. 
 
Alvast een weetje: he  pe   be   je  ye  we  fe  ve  kunnen ook de 
lange klank, de e-klank, krijgen als er nog een woorddeel volgt. 
Zie Les 39. 
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Les 29 Het basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord  
  met   h  p  b    j  y (=j)  w  f  v     t  d   
  t  of  d  aan het eind van een de/het-woord 
  verkleinwoord maken met -tje na lange klank 
  verkleinwoord maken met 'tje na de  y  
  Tip:  medeklinkercombinaties altijd alfabetisch laten 
   lezen en oefenen samen met een klinker, want ... 
 
Voor je rap/lied: 
ta to tu  ti ty tie  te tee 
da do du  di dy die  de dee 
 
1.    2.    3.    4.         5.  

a  ta  at        aat 
o  to  ot        oot 
u  tu  ut        uut 
i  ti  it         iet     tie     tiener, tieren 

y  ty  yt    - 
e  te  et  eet     tee      T/t, bedstee  
  
De  d  aan het begin van een woord klinkt als een zachte  t: 

 
1.    2.    3.     4.           5.  

a  da  ad  aad      
o  do  od  ood     
u  du  ud  uud           
i  di  id  ied      die 
y  dy  yd   -    
e  de  ed  eed      dee 
 
Ik spreek de  d  aan het eind van een woord uit als de  t. 
 
Waar staan de korte klanken met de t of de d? 
In de kolom 3. Ook in kolom 2 bij de  e. 
Weet je nog waardoor deze klanken kort zijn? 
Check je antwoord door te kijken in Les 26. 
Ik spreek  dt  aan het eind van een woord uit als de  t. 
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Waarom je een  d  of een  t  of  dt  aan het eind van een woord 
moet schrijven, krijg je volledig uitgelegd in Les 31 tot en met 
Les 34 over 'de persoonsvorm'. 
 
Nu gaat het er vooral om dat je dergelijke woorden goed kunt 
lezen. Je leerkracht of iemand anders zorgt ervoor dat jouw zin 
rond een woord klopt. 
 
Maar misschien kan je het antwoord al een beetje bedenken als 
je eens goed kijkt naar de zinnen die je samen met je leerkracht  
maakte met 'bof' en met 'boft', 'wed' en 'wedt', 'bied' en met 
'biedt', 'baad' en 'baadt'.  
 
Woorden met 1 woorddeel / 1 lettergreep: 
ja  Tja!  at  Ad  had  haat  Pat  pad  bad  baad  baadt  baat  jat  
wat  waad  waadt  wad  vat  vaat  dat  daad 
hot  bot  boot  bod  bood  pot  poot  hop  hoop  hopt  hoopt  top  
tob  tobt  topt  dof  doof  doft  dooft  hoofd  pof  poft  bof en 
boft  fopt  tot  dot  dop  doop  dopt  doopt  vod  dood  doodt 
hut  put  jut  fut  fuut  puft  wuft  tub  tuf  tuft  tut  'tuut tuut' 
Duh!  dub  dubt  duf  dut   Buut! 
it  hit  pit  Piet  bit  biet  bid  bidt  bied  biedt  wit  wiet  fit  vit  
tip  tipt  dip  diep  dipt  diept  die  dief  dit   
het  (met  eh-klank om te beginnen)  heet  pet  peet  bed  beet  Ed  Ted  
Jet  heft  heeft  wet  weet  weef  weeft  wed  wedt  deed  dep  
dept  vet  tee  thee 
 
Waarom moeten we een d aan het eind van een woord 
schrijven, als we daar toch een  t  horen? 
Waarom 'de biet' en 'het bad'?   
 
Ik hoor een d/t-klank aan het eind van een woord. 
Ik kan het woord langer maken met een uh-klank. 
Hoor ik in dat langere woord de  t, dan moet ik die  t ook 
schrijven in het kortere woord. 
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Hoor ik in dat langere woord de  d, dan moet je die  d  ook 
schrijven in het kortere woord:   
de wat, want de watten   het vod, want de vodden 
de biet, want 3 bieten  het bed, want de bedden 
 
Let op: de vorige regel geldt niet voor de 'persoonsvorm die in 
  de tegenwoordige tijd staat', zie Les 31 en volgende 
  lessen. Maar geldt dus wél voor een persoonsvorm die 
  in de verleden tijd staat. 
 
Welke woorden met de  d  en/of  t  klinken hetzelfde? 
Schrijf die woorden als woordpaar naast elkaar en maak er dan 
zinnen mee, zodat het duidelijk voor je is, welke betekenis hoort 
bij welke schrijfwijze. 

 
Eendelige woorden met meerletterklinkers. Dat zijn lange 
klanken, weet je nog: 
tij  dij  bij  bijt  tijd  wijd  wijdt  taai  ooit  tooi  tooit  fooi  dooi  
dooit  Doei !  toe  toet  voet  voed  voedt  doe   doet  hoed  
hoedt  woedt  woef   fout  hout  houd  houdt  touw  douw = duw  
douwt = duwt   dauw  woud  oud  ui  uit  tuit  duit  duif  buit  
huid  teut  peut   
 
Verkleinwoorden maak je niet alleen met  -je, maar ook met  
-tje.   
 
Ik heb een woord dat eindigt op  ee, ie of een meerletterklinker. 
Ik maak het verkleinwoord van dat woord met  -tje: 
Fie  Fietje, thee  theetje, aai  aaitje, fooi  fooitje, ei  eitje, bij  
bijtje, toe  toetje, touw  touwtje, duw  duwtje. 
 
idee   ideetje, p  pee  p  peetje, fee  feetje, 
b  bee  b  beetje (bee-tje, de letter)    beetje (een beet-je, de hoeveelheid)   

 

Hoe schrijf je verkleinwoorden van woorden in de blauwe reeks 
tij tot peut? 
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Van welke woorden uit Les 28 die op een medeklinker eindigen 
kan je verkleinwoorden maken?  
Van welke woorden uit Les 28 die op de lange klank  ie, of  ee of 
op een meerletterklinker eindigen kan je het verkleinwoord  
maken? Hoe schrijf je die woorden?  
 
Meerdelige woorden: 
a da  ada  Ada  da da  Dada!  ha yat  Hayat 
fo to  foto  ot to  Otto  tob be  tobbe  bot te  botte   
o de  ode  do de  dode  dodo  bo de  bode  do ve  dove  dof fe  
doffe  o det te   Odette    
ju te  jute  jut te  jutte  ju do  judo   tu tu  tutu  uf  duf fe  duffe  
du o  duo    
fit te  fitte  wit te  witte  Piet  Pietje  i da  Ida   i dee  idee   
di do  Dido  di to  dito  ty pe  type  ia  tia  to yo ta  Toyota   
vet te  vette  Ed dy  Eddy  Ted dy  Teddy   eo  heo Theo    
 
Kan jij de reden bedenken waarom we in de bovenstaande 
woorden de dubbele  t  zien staan? 
De eerste  t  maakt de korte klank van het eerste woorddeel 
duidelijk, ook al spreken we die eerste  t  eigenlijk niet uit.   
We zeggen bijvoorbeeld: "fih te  Oh to" in plaats van "fitte 
Otto" als we fitte Otto hardop lezen.   
 
De eerste  t  laat de lezer zien: je moet een korte klank zeggen 
in dit woorddeel. 
De tweede  t  hoort bij de klinker die erna komt/maakt de  uh-
klank van de  e,  en dat tweede woorddeel spreken we ook 
duidelijk uit: "...te  ...to." 
Wat had je gelezen als er 'fite Oto' had gestaan? 
Ja, dan had de  i  de lange klank gekregen, en de eerste  O  ook. 
Kan jij nu uitleggen waarom 'doffe'  een dubbele f heeft? 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
wijde  weide  beide  heide  hoede  woede  foute  oude  auto  
(auto kan ook worden uitgesproken als "oto", met de Franse uitspraak.) 
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We moeten je nog iets vertellen over verkleinwoorden maken. 
 
Ik heb een woord dat eindigt op de enkele  a, o, u, i. 
Ik verklein dat woord door die enkele klinker te vervangen door   
-aatje, -ootje, -uutje, -ietje:    zeg: "dubbel a tee jee e" 

pa  paatje, opaatje, foto  fotootje, tutu  tutuutje, Bibi  Bibietje 
 
Wat zou je gelezen hebben, als die laatste klinker niet 
verdubbeld was? 
Helemaal goed, dan las je korte klanken in het tweede 
woorddeel: -patje, -totje, -tutje, -bitje. 
 
Maar over één lange klank hebben we het nog niet gehad: de i-
klank van de  y.  Hoe maak je een verkleinwoord van een woord 
dat eindigt op de  y?  
Met apostrof + tje: 'tje 
 
Ik heb een woord dat eindigt op de  y = i-klank. 
Ik verklein dat woord met  'tje:                  zeg: "apostrof tee jee  e"  

baby  baby'tje, hobby  hobby'tje              
                 

Tip: 
Als je praat over de klank van een medeklinkercombinatie, 
spreek die dan nooit als klank uit, maar spel die combinatie 
alfabetisch, dus:   
"Ik hoor de klank  tj" zeg je als "Ik hoor de klank tee jee". 
Want anders bestaat het risico dat je er stiekem een 
klinkerklank (uh-klank) achter zegt om het woord duidelijker uit 
te spreken. Wil je de uitspraak van zo'n medeklinkercombinatie 
oefenen, schrijf en lees die dan altijd met een klinker erbij, dus 
de medeklinkers+klinker, of klinker+medeklinkers, bijvoorbeeld:   
tja  tjo  tju,  tji, tje, en andersom aft, oft, uft, ift, eft. 
 
Net als bij de medeklinkers uit de vorige lessen  kunnen  te  en 
de  ook de e-klank krijgen als er nog een woorddeel volgt.  
Zie Les 39. 
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Les 30 De woorden van een zin hebben namen. 
  zinsdelen en woordsoorten 
 
Je weet dit al:  
Woorden bestaan uit 1 of meer woorddelen. 
Een woord, of een woorddeel, bestaat uit letters.  
Die letters hebben een naam, hun alfabetnaam.  
Daardoor kan je over de letters in een woord(deel) praten.  
Je kan de letters in een woord spellen. 
 
Zou een zin, net als een woord, ook uit delen bestaan? 
Ja hoor, en dat zit zo. 
Je ziet sowieso de woorden van de zin.  
Maar de delen van een zin zijn woorden die samen zeg maar een 
gezin/een familie vormen. Die woorden horen bij elkaar, ze zijn 
samen een zinsdeel. 
Een zinsdeel kan bestaan uit 1 woord of meerdere woorden. 
 
Hebben die verschillende zinsdelen ook een naam? 
Ja zeker!   
Je kan zo'n zinsdeelnaam vergelijken met jouw familienaam. 
 
Een voorbeeld: 
  
Die duif /deed/ dat poepje /op de Toyota van juf Awa. 
 
Die schuine strepen geven de zinsdelen aan. 
Hoeveel zinsdelen zie je? 
Goed gezien; 4 zinsdelen. Hun namen vertellen we je nog.                               
Welk zinsdeel heeft de meeste woorden? 
Welk zinsdeel heeft de minste woorden? 
 
Voor de nieuwsgierigen: 
Wil je weten hoe je de zinsdelen van een zin kan vinden: kijk bij 
de hulpmiddelen van deze les.    hulpmiddel: Zo vind je de zinsdelen. 
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Ieder woord van een zinsdeel, dus ieder woord van een zin, 
heeft ook een naam.  
 
Ieder woord in een zin is van een bepaalde soort. Ieder woord 
is van een bepaalde woordsoort. 
 
De namen van die verschillende  woordsoorten kan je vergelijken 
met de voornamen van iedereen binnen één familie/gezin.  
 
Woordsoorten hebben het woordje 'woord' in hun naam, 
bijvoorbeeld: het 'hele werkwoord', het lidwoord, het 
zelfstandige naamwoord en nog heel wat andere, genaamd  
'huppeldepupwoord'.  
Bovendien is 'het voorzetsel' een woordsoort.       
 

Het zinsdeel 'de persoonsvorm' en de woordsoort 'het hele 
werkwoord' zijn belangrijk om de juiste  d,  t,  of  dt  te kiezen. 
 
Kunnen praten over zinsdelen en woordsoorten maakt het leren 
van een andere taal ook gemakkelijker.  
Want dan kan je gemakkelijker de talen vergelijken. 
 
Voor de heel nieuwsgierigen:  
Ben je benieuwd welke woorden een voorzetsel kunnen zijn?  
Kijk dan bij de hulpmiddelen van deze les.     hulpmiddel: de voorzetsels  
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Les 31 de persoonsvorm vinden in de gewone (vraag)zin  
  de nu-tijd = de tegenwoordige tijd, t.t., 
  de toen-tijd = de verleden tijd, v.t.,  
  Tip: de persoonsvorm aanduiden met  pv. 
  Tip: geen speciale code voor zinsdelen en    
         woordsoorten 
  de persoonsvorm vinden in de vraagwoordzin 
 
De persoonsvorm is een zinsdeel.  
Je weet dat een zinsdeel kan bestaan uit 1 of meer woorden. 
De persoonsvorm bestaat altijd uit 1 woord, één soort woord, 
één woordsoort, namelijk een werkwoord.  
De afkorting van persoonsvorm is: pv. 
 
Het is nodig om over de persoonsvorm te praten, want de 
schrijfwijze daarvan verandert en dat moet jij dus leren doen.  
 
Ik vind de persoonsvorm (pv.) door een gewone zin mondeling 
vragend te maken.  
 
Je krijgt dan een gewone vraagzin. 
 
De persoonsvorm is het eerste woord van de gewone vraagzin.  
En daarmee ook de persoonsvorm van de gewone zin die ik 
vragend maakte. 
 
Wat allemaal kan je doven?  Een kaars, een vuur, een brand.... . 
 
1. Ik doof ........ .  want    ---> Doof ik ........ ? 
           pv.                   pv. 
2. Piet dooft ........ .  want    ---> Dooft Piet ........ ? 
       pv.                  pv. 
3. Wij doven ......... . want    ---> Doven wij ........ ? 
       pv.          pv. 
 
Zie je dat de persoonsvorm verandert? Hoe zou dat komen? 
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Welk woord in die zinnen zorgde voor die pv.-verandering?  
We praten daarover verder in Les 35.  
Maar eerst even het volgende. 
 
De persoonsvorm verklapt bovendien 'de tijd van de zin'. 
De tijd van de persoonsvorm is de tijd van de zin.  
 
Er is de nu-tijd:      de tegenwoordige tijd (t.t.)        t.t. = een afkorting 

Er is de toen-tijd:  de verleden tijd (v.t.)    v.t. = een afkorting 

  
doof    is de persoonsvorm van zin 1.  
dooft  is de persoonsvorm van zin 2. 
doven  is de persoonsvorm van zin 3. 
 
doof/dooft/doven gebeurt nu, dus in de nu-tijd,  
                in de tegenwoordige tijd. 
We zeggen:   
De persoonsvorm staat in de tegenwoordige tijd,  of 
de zin staat in de tegenwoordige tijd. 
 
Hoe waren de zinnen 1 t/m 3 geweest als die in de verleden tijd, 
de toen-tijd  zouden staan? 
De toen-tijd, de verleden tijd van die persoonsvorm zou  
'doofde' zijn in zin 1 en 2:  -de op het eind. 
Maar in zin 3 met net iets andere schrijfwijze:  -den op het eind. 
 
1.  Ik doofde het vuur.     Doofde ik  het vuur ? 
             pv.                                     pv. 
2.  Piet doofde het vuur.  Doofde Piet het vuur ? 
        pv.        pv. 
3   Wij doofden het vuur.  Doofden wij het vuur ? 
        pv.                pv. 
 
We zeggen:   
De persoonsvorm staat in de verleden tijd, of 
de zin staat in de verleden tijd. 
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Hoeveel verschillende persoonsvormen zag je in de zes 
voorbeeldzinnen? 
Juist! 
3 persoonsvormen in de tegenwoordige tijd  (doof, dooft, doven)  
en  
2 persoonsvormen in de verleden tijd (doofde, doofden). 
 
We gaan het voorlopig alleen hebben over hoe je de 
persoonsvorm in de tegenwoordige tijd schrijft. 
 
Ga nu eens kijken naar gewone zinnen of gewone vraagzinnen  
die in je verslagmap staan. Zoek een beetje korte zinnen uit. 
Laat je die voorlezen of lees ze hardop zelf.  
 
Maak van zo'n gewone zin mondeling een gewone vraagzin.  
Wat is de persoonsvorm?  
In welke tijd staat de persoonsvorm en daarmee de zin? 
 
Moet je een gewone vraagzin ook vragend maken? 
Nee, natuurlijk niet, want die zin is al vragend.  
De pv. daarin vinden is dus heel gemakkelijk. 
 
Tip: 
Zet voortaan de afkorting 'pv.' onder de persoonsvorm van  
gewone zinnen of gewone vraagzinnen die in je verslagkaft 
komen. Zet bovendien de pv. tussen verticale streepjes, rechte 
of schuine streepjes, wat je wil(t).  
 
Dus bijvoorbeeld zo:   Hij |fopt| jouw opa. 
        pv. 
       |Fopt| hij jouw opa? 
         pv. 
 
Zeg in welke tijd de pv. staat:  pv. t.t.  of  pv. v.t. 
Maak hiervan een gewoonte bij jouw nieuwe zinnen. 
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Tip: 
Gebruik geen kleurtjes of motiefjes om zinsdelen en 
woordsoorten aan te geven. Want je moet je dan weer wat 
extra's aanleren. Van school tot school kan die kleurtjescode of 
tekentjescode ook nog verschillen.  
Alleen de afkorting is het simpelst én het duidelijkst. 
 
Maar hoe vind je de persoonsvorm in vraagwoordzinnen, zinnen 
die al vragend zijn?  
Anders gezegd, wat als je zin met een vraagwoord begint, dus 
met Wie..?  Welk(e)..? Wat...?  Wanneer...? Waar...?  (dus ook: 
waaraan, waarachter, waaraf, waarbij, waarbinnen, 
waarbuiten, waarboven, waardoor, waardoorheen, waarheen, 
waarin, waarlangs, waarmee, waarna, waarnaar, waarnaast, 
waarom, waaromheen, waaronder, waarop, waarover, 
waartegen, waartegenover, waaruit, waarvan, waarvandaan, 
waarvoor), of met Hoe..? (dus ook: hoeveel, hoezo). 
 
Ik zoek de persoonsvorm in een vraagwoordzin. 
Ik maak van de vraagwoordzin mondeling een gewone zin.  
Van het W-woord maak ik een D-woord,  
van 'Hoe' maak ik 'Zo': 
 
Wie/Welk(e) --->  Die 
Wat           --->  Dat 
Waar/Waar... --->  Daar/Daar... 
Waarom  --->  Daarom 
Wanneer  --->  Dan 
Hoe   --->  Zo 
 
De gewone zin maak je vervolgens mondeling vragend. 
Hoe fopt hij jouw opa?  ---> Zo fopt hij jouw opa. 
           Fopt   hij zo jouw opa? 
            pv. t.t.    
Hoe | fopt | hij jouw opa? 
        pv. t.t.    
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Les 32 het basispatroon 1 woorddeel/eendelig woord met de 
  h  p  b    j  y (=j)   w  f  v     t  d      n  m 
  verkleinwoorden maken met -tje/-pje   
  verkleinwoorden maken met ne+tje/me+tje  
  Tip:  spreek woorden uit zoals ze geschreven staan en 
   hussel schrijfwijzen niet door elkaar.   
 
Het klankverschil tussen de  n  en de  m  even oefenen met je 
liedje/rap: 
na no nu  ni ny nie  ne nee 
ma   mo   mu     mi   my   mie      me   mee 
    
1.    2.    3.    4.         5.  

a    na         an       aan    

o    no         on       oon    
u    nu  un       uun    
i    ni  in        ien    nie   
y  ny  yn        -              -      
e    ne  en       een    nee  
  
1.       2.    3.            4.        5.      

a        ma          am          aam                   
o        mo          om          oom                       
u        mu          um          uum                   
i         mi            im           iem        mie           
y  my        ym       -      -              
e        me          em           eem       mee          
 
Welke woorden kan je met deze nieuwe medeklinkers en de 
dubbele klinkers samenstellen? Vergeet je ook niet om 
verkleinwoorden te maken? Ga je vaak de persoonsvorm van je 
zinnen opsporen? 
 
Woorden van 1 woorddeel/lettergreep, eendelige woorden: 
Hm, ...   na  an  An  aan  Jan  Han  haan  pan  ban  baan  Jan  
Yan  fan  van  vaan  dan  Daan  hand  pand  band  bant  tand  
nat  naad  mat  maat  nam  naam  mam  man  maan          
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'maant ... aan' mand   maand  waan  waant  want  wand  ham  
bam  Pam  tam  dam  damt  damp  dampt   
pon  poon  pont  pond  bon  boon  ton  toon  toont  bond   bont  
hond  mond  wond  vond  woon  woont  om  oom  hom  homp  
Pom  pomp  bom  boom  Tom  dom  mom  mop  mot  moot 
Uhm  nu  dun  'dunt ...uit'  hun  punt  munt  nut  mum  hum  
humt   
in  min  Mien  tin  tien  Iet  niet  tint  pin  pint  bint  bind  bindt  
Pien  vin  vind  vindt  win  wint  wind  windt  nip  nipt  Pim  Tim  
'bim bam'  dim  dimt  nimf   
en  een  neen  ben  been  bent  beent  den  Deen  pen  peen  pent  
hen  heen  ven  veen  neef  vent  wen  ween  went  weent  wend  
wendt   ten  teen  tent   neet  net  men  ment   meen  meent    
'neem ... mee'   'neemt ... mee'   mep  mept  eet  met  meet  hem  
hemd  tem  temt  demp  dempt   
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
mij  mijn  'mijn en dijn'  dein  deint  'haat en nijd'  mei  Hein  pijn  
fijn  wijn  feit  tijd  mijd  mijdt  meid  mui  puin  tuin  duin  Teun  
deun   
naai  naait  maai  maait  nooit  mooi  oen  moe  hoen  poen  boen  
boent  toen  doen  noem  noemt  mouw  mauw  mauwt  mout   
nou  nauw  nieuw  meeuw   
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op korte klank + n of m. 
Ik maak het verkleinwoord:  eendelig woord + ne+tje/me+tje: 
man  mannetje, ton  tonnetje, dunnetje, vinnetje,  
ham  hammetje, bom  bommetje,  Tim  Timmetje.  
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op lange klank + n. 
Ik maak het verkleinwoord: eendelig woord + tje: 
maan  maantje, boon  boontje, wijn  wijntje, tuin  tuintje.   
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op lange klank + m. 
Ik maak het verkleinwoord:  eendelig woord + pje: 
 naam  naampje, oom  oompje, duim  duimpje  
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Woorden met 2 of meer woorddelen/lettergrepen, oftewel 
meerdelige woorden: 
 
a be  Abe  a dam  Adam  a na  Ana  na na  Nana  da me  dame   
ba mi  bami  ma ja  Maja  ma ya  Maya  mayo  Mayo  Mayada  
ha ve  have  haven  ma ma  mama*  mam  mamma*  Japan 
 
* Tip.  Spreek woorden uit zoals ze geschreven staan en hussel 
    schrijfwijzen niet door elkaar.   
    Mama heeft  2 keer een  a-klank. 
    Mamma heeft eerst een  ah-klank en dan de  a-klank.  
 
Waarom is 'mamma' met een dubbele  m? 
De eerste  m  maakt de  ah-klank.  
De tweede  m  hoort bij het tweede deel van het woord. 
 
ja pon  japon  na me  name  'met name'  An na   Anna  An ne  
Anne   Annie  An ny  Anny  Hanna  Hanne  pan da  panda    
tan te  tante  a mi na  Amina   
mo de  mode  mo na  Mona  po ny  pony  on no  Onno  bon ny  
Bonny  do de  dode  bode  boden  doden  bodem  bodempje  bon 
te  bonte  bon bon  bonbon  hon ne pon  honnepon  do mi  no  
domino  dominee  mo ment  moment  mo nu ment  monument  
dun ne  dunne  hun ne  hunne 
i na  Ina  Ine  Nina  Mina  mi ni  mini  mi me  mime  bemin  pi a 
no  piano  Mia  bi don  bidon  fit te  fitte  hin de  hinde  pin da  
pinda  ie mand  iemand  niemand  mi niem  miniem  minieme   
vi ta mi ne  vitamine  dy na mo  dynamo  dymf na  Dymfna   
dy na miet  dynamiet  py ja ma   pyjama  hy e na  hyena   
Je hoort/zegt "hy jee na", maar de  j  mag je niet schrijven! 
my the  mythe  hym ne  hymne  
net  nette  vet  vette  me nu  menu  ben de  bende  me teen  
meteen  be mand  bemand  bemande  be min  bemin  bemint  
bemind  beminde  tempo 
 
Waarom zijn 'nette' en 'vette' met de dubbele  t ? 
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Juist:  de eerste  t maakt de  eh-klank, 
    de tweede  t  maakt  de  uh-klank van de  e. 
 
Wat gebeurt er als er maar één  t  had gestaan in die woorden? 
Dan stonden er 'nete' en 'vete', met de e-klank, de lange klank, 
in het eerste woorddeel. Die woorden betekenen heel wat 
anders. 
 
De Nete is een rivier in Vlaanderen. 
Een vete is een ruzie die vele jaren duurt. 
 
In Les 39 praten we verder over het feit dat  ne  en  me  vaak 
met de lange klank, de  e-klank, moeten worden uitgesproken 
als er nog een woorddeel/lettergreep volgt. 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
fijne  bij na  bijna  bij een  bijeen  an dij vie  andijvie     
meu te  meute 
bemoei  bemoeit  bemoeid  oefen  oefent  poema   
be nauw  benauw  benauwt  benauwd  benauwde  mi auw 
Miauw!  nieuwe  benieuwt  benieuwd  benieuwde   
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Les 33 woordsoort: het lidwoord, lw. 
  woordsoort: het telwoord, tw. 
  de 3 lidwoorden: de,  het ('t)  een ('n)   
  het telwoord  1, één, een  (met e-klank) 
  Tip: het..-woorden desgewenst onderstrepen 
   
de, het, een  zijn woorden waar je misschien gemakkelijk 
overheen leest. Of je vergeet ze te schrijven. Dat kan gebeuren 
omdat ze zo weinig betekenen voor je. Ze lijken eigenlijk niet zo 
nodig.  
Dat klopt, want in sommige talen komen die woorden ook niet 
voor.   
 
Wij zeggen:  Ik zie een hond op straat. De hond rent. 
       Ik kijk naar een bed. Het bed is te klein. 
In het Arabisch zegt men:   
       Ik zie hond op straat. Hond rent. 
       Ik kijk naar bed. Bed is te klein. 
 
We gaan die woorden de, het, een met meer betekenis vullen 
door uitleg te geven over hun woordsoortnaam.  
Hun woordsoortnaam is: lidwoord 
 
De, het, een zijn lidwoorden.  
Lidwoorden staan vóór een zelfstandig naamwoord. 
 
Al die woorden waar jij verkleinwoorden van kan maken, zijn 
zelfstandige naamwoorden. 
Over zelfstandige naamwoorden vertellen we meer in Les 38.  
 
het:  dit lidwoord schrijven we ook wel als 't.            't = "apostrof  t"  of 
We zeggen dit woord meestal als "ut".                                 "weglatingsteken  t" 

In Vlaanderen ook wel als "hut". 
Met die een, meestal uitgesproken als "un", bijvoorbeeld 'een 
hond' of 'een bed', bedoelen we 'een of andere .... hond', 'een of 
ander .... bed'.  
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Niet een bepaalde hond of een bepaald bed.  
Dus niet een hond of een bed waar we het al eerder over 
hadden, of een speciale hond, of een speciaal bed. 
Dit lidwoord schrijven we ook wel als: 'n  (je zegt "un").   'n =  

             "apostrof  n" 
 

Pas als we het hebben over een bepaalde hond, een hond 
waarover we al eerder spraken, gebruiken we het lidwoord de. 
Of het lidwoord het.  
Voor verkleinwoorden in het enkelvoud staat altijd 'het':   
het hondje, het mandje. 
 
Voorbeeld:   
We hebben vandaag een hondje gekregen. 
Het hondje is een poedel. 
 
Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd een 'het-woord'. 
 
Een nog duidelijker naam voor de  lidwoorden 'de' en 'het' is 
daarom: bepaald lidwoord. 
En dan kan je raden hoe we het lidwoord 'een' een nauwkeuriger 
naam geven. Een / 'n  is een onbepaald lidwoord.   
 
Wat betekent 'on'?   
Ja, dat betekent: niet.   
Welke woorden ken jij die met  on-....  beginnen? 
 
Maak nu zelf voorbeeldzinnen met de verschillende lidwoorden. 
Zoek ze ook in zinnen die je tegenkomt in verhalen en gedichtjes 
die je voorgelezen worden of die je meeleest. 
 
Maar ....... kijk uit bij het woordje 'een'.  
Want dat kan ook 'n telwoord zijn.  
Een andere woordsoort dus.  
 
Als we echt aan het tellen zijn, dan spreken we een altijd uit 
met de lange klank, de e-klank.  
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En we geven elke e  voor de zekerheid een speciaal tekentje, een 
schrijfaccent, een mini streepje dat naar rechts gaat:  
 
Ik zie één hond op straat.                                                             2 keer een accent aigu / 

                        een accent aigu op iedere  e
                                 
                      

Als we echt tellen, is een/één (1) een telwoord, net als twee/2, 
drie/3,  vier/4, .... 4.005 ....enzovoort.  
 
Nu je weet dat die drie kleine woordjes lidwoord of telwoord 
zijn, lees je er niet meer overheen, toch ?  
Je kent nu hun woordsoort.  
Ze hebben door hun naam, lidwoord of telwoord, voor je meer 
betekenis gekregen: 
 
de, het/'t, een/'n  zijn lidwoorden.  
een/één  is soms geen lidwoord, maar een telwoord. 
 
1, 2, 3, 4,....: zijn telwoorden.  
Telwoorden kan je schrijven in letters of in cijfers. 
 
Hoeveel telwoorden zijn er, denk je? 
Ja, net zoveel als er getallen/aantallen zijn, dus onnoemlijk veel. 
 
Pak eens een boekpagina erbij. Waar zie je lidwoorden staan? 
Zie je of hoorde je ook telwoorden? 
 
Bij welke blauwe woorden in de vorige lessen past het lidwoord 
'de'?  Bij welke past het lidwoord  'het'? 
Je zult zien: 
Er zijn veel meer woorden met  'de ....'  , dan met  'het .... '. 
 

Tip:  Je kan  'het..-woorden' voortaan bijvoorbeeld 
onderstrepen als je wat moeite hebt het juiste lidwoord te 
onthouden. 
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Les 34   woordsoort: het werkwoord, ww. 
       allerlei werkwoorden 
       De persoonsvorm is een verbogen werkwoord. 
       het hele werkwoord/de infinitief = het 'om te...-woord' 
       Het hele werkwoord/de infinitief verklapt de tijd van 
       de persoonsvorm-in-het-meervoud. 
       Het hele werkwoord/de infinitief, inf. =  
       de woordenboekenvorm van een werkwoord. 
 
Herinner je je die 5 verschillende persoonsvormen uit Les 31:  
doof, dooft, doven van de tegenwoordige tijd, de nu-tijd, en  
doofde, doofden van de verleden tijd, de toen-tijd? 
 
Je vernam eerder, nl. in Les 30, dat elk woord van een zin bij 
een zinsdeel hoort én zelf een woordsoortnaam heeft.         nl. = 

Dus, .... het zinsdeel de persoonsvorm heeft ook een         namelijk 
woordsoortnaam. 
 
Wil je weten wat het zinsdeel persoonsvorm als woordsoort is? 
De persoonsvorm is altijd een werkwoord, ww. 
 
Maar 'werkwoord' is een onduidelijk woord, net als het woord 
limonade. Want er zijn allerlei limonades:  priklimonade, 
sinaasappellimonade, citroenlimonade, rodevruchtenlimonade, 
theelimonade, .... . 
 
Zo zijn er allerlei werkwoorden, die we allemaal werkwoord 
noemen, want mensen zijn vaak behoorlijk slordig, zoals:   
het hele werkwoord,   
het verbogen werkwoord (= de persoonsvorm),  
het voltooid deelwoord,  
het tegenwoordig deelwoord. 
 
Vraag dus altijd: wat bedoel je precies met 'werkwoord'? 
Want echt iets weten, echt iets begrijpen draait om woorden 
die maar 1 ding betekenen, of samen maar 1 ding betekenen.  
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Dan krijg je steeds duidelijker wetenschap. 
 
Een ander woord voor het hele werkwoord is: de infinitief, inf. 
In woordenboeken zie je 'hele werkwoorden' staan. 
Ga daar maar eens in neuzen samen. 
De 5 persoonsvormen doof,  dooft,  doven en   doofde  doofden, 
zijn gemaakt van het hele werkwoord/de infinitief 'doven'.  
 
We zeggen: die persoonsvormen zijn een verbuiging van het 
hele werkwoord 'doven'. 
Net zoals je een recht metalen stangetje op allerlei manieren 
kan verbuigen, van vorm kan laten veranderen.  
Je hebt het stangetje dan vervormd, je hebt het verbogen. 
 
Je kan zeggen: om te doven/iets is om te doven. 
Je kan echt niet zeggen: iets is om te doofden.  
 
Het hele werkwoord/de infinitief is een 'om te ...-woord': 
om te... hebben,  
om te... houden,  
om in/mee te...baden,  
om mee te... doven,  
om mee te...wuiven, 
om te...duwen,  
om te... doen 
en zo verder, enzovoort,  enz.                                enz. = een afkorting 

 
Bovendien een hulpje, zeker voor de kinderen die thuis een 
andere taal spreken: 
 
De infinitief/het hele werkwoord zegt mij wat de tegenwoordige 
tijd van de persoonsvorm-in-het-meervoud is. 
 
Kies een bepaalde letter en zoek samen in een woordenboek 
allerlei hele werkwoorden/infinitieven die met die letter 
beginnen.  
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Want de infinitief is de woordenboekvorm van een werkwoord. 
 
De om-te-vorm van een werkwoord/ 
het hele werkwoord/de infinitief 
eindigt altijd op een  -n. 
Ik moet die laatste  -n   schrijven, ook al hoor ik die vaak niet. 
 
 
Wat ga jij nu doen om de term 'hele werkwoord' of 'infinitief' 
goed te begrijpen?  
Juist, je gaat allemaal 'om-te-woorden' bedenken. 
 
Verzin dus allerlei zinnen met: 
 
Een ....huppeldepup....  is om (mee/aan/tegen/door/voor/over/tussen/op/rond......) 
te ....................................... . 
         
    
          het hele werkwoord 
       de infinitief, inf. 
 
 
Plak ze in je verslagmap. 
Hoe dik is die al? 
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Les 35 het zinsdeel: het onderwerp, o.  
  3 vormen van de persoonsvorm tegenwoordige tijd:  
   ik-vorm, t-vorm, meervoudsvorm/n-vorm 
  jij/ je (=jij) achter de persoonsvorm: géén  t  
  de gebiedende wijs =  de ik-vorm  +  uitroepteken 
  Tip: noem de persoonsvorm nooit 'het werkwoord'. 
 
1. Ik |doof| het vuur.     ---> Doof ik het vuur? 
            pv.         pv. 
2. Piet |dooft| het vuur.     ---> Dooft Piet het vuur? 
       pv.                 pv. 
3. Wij |doven| het vuur.     ---> Doven wij het vuur? 
       pv.          pv. 
 
We gaan een beetje goochelen. 
Als ik in zin 1 'doven' schrijf, met die  n  aan het eind, welk 
ander woord in die zin moet dan ook veranderen om een goede 
Nederlandse zin te maken? 
Want 'Ik doven het vuur' is immers niet goed. 
 
Ja inderdaad, het woordje 'Ik' moet dan ook veranderen. 
Waarin bijvoorbeeld? 
 
In:  'We/Wij', of  
'Piet en ik', of   
'Jullie', of   
'Die dappere meisjes', of   
'Zij/ze, die mensen', of  
'Veel liters water'. 
Kortom in een meervoud, want 'doven' hoort bij een meervoud 
van mensen, dieren, of andere dingen. 
 
Hoort doof/dooft bij een enkelvoud of bij een meervoud? 
Zeker, die horen bij een enkelvoud.   
Jullie = meervoud.    Jullie doof  het vuur  = fout. 
    Jullie dooft  het vuur = fout. 
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Het woord, of de woorden, die moeten mee-veranderen met de 
persoonsvorm is het zinsdeel 'het onderwerp'. 
Het onderwerp staat op de tweede plaats van de gewone 
vraagzin. 
De afkorting daarvoor is  o. 
 
Waarom 'tweede plaats' en niet 'tweede woord '? 
Omdat het onderwerp soms uit meer dan 1 woord bestaat. 
Twee of meer woorden nemen 'een plaats' in, zoals 'Veel liters 
water' uit het eerdere voorbeeld op pagina 93. 
 
De persoonsvorm en het onderwerp horen bij elkaar. 
Ze zijn als het ware getrouwd, elkaars partners.  
 
 
    de persoonsvorm  =  eerste woord van de gewone vraagzin 
    het onderwerp      =  tweede plaats van de gewone vraagzin 
 
 
De drie vormen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd 
zijn:   
1.  de  ik-vorm  
     Die hoort bij het onderwerp 'ik'. 
2.  de  t-vorm = ik-vorm + t  
      Die hoort bij het onderwerp '1 ander dan ik'. 
3.  de meervoudsvorm/de  n-vorm       
 Die hoort bij een onderwerp dat een meervoud is,  
 een meervoudig onderwerp. 
 
Wie of wat bedoelen we met '1 ander dan ik' die de  t-vorm 
krijgen? 
 
'Eén ander dan ik' kan zijn één persoon/dier/plant/ding: 
jij/je, u, hij, zij/ze (1 meisje of 1vrouw, of een ander vrouwelijk 
woord), het ..1 mens/dier/plant/ding, de ..1 mens/dier/plant/ding,  (n)iemand,  
(n)iets, maar een beetje raar óók: men, iedereen. 
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Om voortaan ook nog te doen: 
Lees een gewone zin of een gewone vraagzin die op papier 
staat, of laat je die voorlezen. 
Zoek daarin de persoonsvorm en het onderwerp. 
Geef die aan met verticale streepjes en zet er pv. en o. onder: 
 
Veel liters water /doven/ het vuur. 
            o.                  pv. 
 
Je/jij staat in een gewone zin vóór de persoonsvorm met de t.  
Maar, wat gebeurt er als  je = jij  áchter de pv. staat, zoals in 
een vraagzin? 
 
Jij /dooft/ het vuur.   Doof /jij/ het vuur? 
Je /dooft/ het vuur.   Doof /je/ het vuur? 
 o.     pv.                                      pv.    o. 
 
Je /doet/ die pet op.  Doe /je/ die pet op?  
Jij /doet/ die pet op.   Doe /jij/ die pet op? 
o.    pv.                                        pv.   o. 
  
Jij /aait/ die babyhaai.    Aai /jij/ die babyhaai? 
Je /aait/ die babyhaai.  Aai /je/ die babyhaai? 
 o.   pv.                                       pv.   o.   
  
Zie je en hoorde je dat de persoonsvorm in die vraagzin dan 
geen  t  meer heeft? 
 
Ik schrijf de ik-vorm, als jij of je (=jij!) het onderwerp is en 
achter de persoonsvorm staat. 
 
Wat als  je = jouw..1 mens/dier/plant/ding achter de persoonsvorm 
staat? 
Dan schrijven we de  t-vorm wel, want  
je = jouw..1 mens/dier/plant/ding is natuurlijk niet hetzelfde als jij/je. 
Kijk maar: 



 96 

Jouw hond /biedt/ een bot aan.   Biedt /jouw hond/ een bot aan? 
Je hond     /biedt/ een bot aan.    Biedt / je hond / een bot aan? 
     o.              pv.          pv.           o. 
 
Je hond/ Jouw hond is in 1 woord samen te vatten met hij/zij, en 
nooit met jij/je.  
Maak zelf voorbeeld (vraag)zinnen met je/jij en je/jouw.... . 
 
Maak van de persoonsvorm in de blauwe zin de meervoudsvorm. 
Hoe luidt dan het onderwerp? 
 
Er valt nog iets te vertellen. De  t  wordt ook weggelaten als we 
iemand, heel kortaf, een bevel geven:  
Doe dat niet!     ik doe 
Doof dit vuurtje, verdorie!  ik doof 
Was je handen!    ik was  
Ga weg!      ik ga 
Die wat blafferige manier van praten en schrijven noemen we 
'de gebiedende wijs'. Zo'n zin krijgt altijd een uitroepteken. 
 
Ik schrijf en zeg ook altijd de ik-vorm, als ik een bevel geef, als 
ik iemand iets gebied te doen: de gebiedende wijs. 
 
Hoe voelt voor jou zo'n gebiedende wijs? 
Bedenk een paar zinnen in de gebiedende wijs. 
Hoe zou je die bevelen vriendelijker kunnen zeggen? 
 
Tip, vooral voor de lesgever: 
Noem de persoonsvorm nooit 'het werkwoord'.  
Persoonsvorm is een eenduidig begrip. Werkwoord is dat niet. 
Werkwoord is immers een verzamelbegrip waar allerlei 
werkwoordsvormen onder vallen: 
persoonsvorm oftewel het verbogen werkwoord, infinitief/hele 
werkwoord, tegenwoordig deelwoord, voltooid deelwoord.  
 
Met 'persoonsvorm' weet iedereen wat je precies bedoelt. 
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Les 36 Het hele werkwoord/de infinitief eindigt op (e)n. 
  de stam = het hele werkwoord/infinitief minus (e)n  
  de persoonsvormsom in de tegenwoordige tijd 
  de ik-vorm = de al dan niet aangepaste stam 
  de meervoudsvorm persoonsvorm = als de infinitief/ 
          het hele werkwoord 
  de t-vorm geldt voor .......... 
  de rollen die bij een infinitief horen (modelzin) 
 
Hoeveel woorddelen heeft 'binden'?   
Ja, 2 woorddelen/2 lettergrepen, want je ziet twee 
'klinkereilandjes' naast medeklinkers staan. 
We zeggen het woord nog eens langzaam: bin-den. 
 
Hoorde je dat de  d  naar het tweede woorddeel verhuist? 
En hoorde je dat de  e  daar de uh-klank heeft? 
Waardoor komt dat? 
Inderdaad, de  d  die vóór de  e  staat, maakt daarmee de uh-
klank van de  e. Dat zie en hoor je in alle kolommen 2 onderaan. 
 
Je weet vast wel wat de stam van een boom is. Maar wist je 
dat hele werkwoorden/infinitieven ook een stam hebben? 
 
Alle hele werkwoorden/infinitieven, alle om te-woorden, 
eindigen op  -e n  of op  -n.   -n:  doen, gaan, zien, staan, slaan 

 
Het hele werkwoord min  e n  of min  n = de stam van het hele 
werkwoord/de infinitief.    
 
Hoe je de persoonsvorm van een zin moet schrijven, maken we je 
duidelijk met een handigheidje: de persoonsvormsom. 
 
Als het hele werkwoord eindigt op  -n  trek je alleen de  n  af om 
de stam te krijgen: doen - n = doe        is de stam én de ik-vorm. 
Ik schrijf de  t-vorm altijd als:  de ik-vorm + t .    
Bijvoorbeeld: Ik doe dit en zij doet dat. Doe jij dat ook? 
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Maar zo maak je meestal de persoonsvormsom: 
 
(om te)       binden  het hele werkwoord min  -e n.    
                 en _  Dan heb je bind, de stam van binden. 
ik           bind                 De stam is hier ook de ik-vorm. 
                t   +  ik vorm + t  erbij, dan krijg je de 
een ander   bindt  t-vorm, de persoonsvorm voor  
     'één  ander'. 
 
Je ziet dat de stam van dit hele werkwoord 'binden' gelijk is aan 
de ik-vorm van de persoonsvorm. 
 
Maar dat de stam en de ik-vorm gelijk zijn, is niet altijd zo.  
Soms moet je de stam van het hele werkwoord nog aanpassen, 
wat veranderen, om de ik-vorm te krijgen. 
In de volgende les leggen we dat uit. 
Daarom moet je de namen 'de stam' en 'de ik-vorm' niet door 
elkaar halen! 
De betekenis van de beide woorden is verschillend. 
 
De meervoudsvorm van een persoonsvorm is gemakkelijk: die 
wordt in het Nederlands namelijk altijd precies hetzelfde 
geschreven als de infinitief/het hele werkwoord: binden, doen.   
 
Ik schrijf de meervoudsvorm van de persoonsvorm net zoals 
de infinitief/het hele werkwoord. 
 
Wat geldt allemaal als 'één ander' bij de  t-vorm? 
Leer dit maar uit je hoofd: 
 
Met 'één ander dan ik' die de  t-persoonsvorm krijgt, bedoelen 
we: 
jij/je, hij, zij/ze (1 meisje of 1vrouw, of een ander vrouwelijk 
woord), u, het ..1 mens/dier/plant/ding, de ..1 mens/dier/plant/ding,  iemand, 
niemand, iets, niets, maar ook:  men, iedereen. 
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Bovendien alles wat je met een van die  'een ander'-woorden 
kunt samenvatten: 
    Jaap met de witte hoed |dooft| het vuur. 
                    (Hij)  o.                      pv. 
 
Beetje raar, hè, dat 'men' (= toch heel wat mensen) en 
'iedereen'  (= alle mensen)  als enkelvoud gelden.   
Ja, taal is zo nu en dan echt raar. 
 
Verzin maar gewone zinnen met als onderwerp die groene 
onderwerpwoorden onderaan bladzijde 98 om te horen of het 
klopt dat de t-vorm volgt. 
En maak je ook gewone vraagzinnen en vraagwoordzinnen met  
jij/je als onderwerp waarbij de t-vorm verandert in de ik-vorm?  
 
Tip: 
Stel dat je van een 'om te-woord' een rollenspel, een 
toneelstukje zou maken.  
Hoeveel spelers, hoeveel rollen, heb je dan nodig?  
Een rol wordt gespeeld door 'iemand' of 'iets'. 
Je krijgt dan eigenlijk het model/ het basispatroon van een zin 
die je met zo'n woord maakt.  
Als je de modelzin bedenkt, heb je het later gemakkelijker bij het 
herkennen van nog andere zinsdelen. 
 
Bijvoorbeeld:  
piepen: Iemand piept. (1 rol)  of 
  Iets piept. (1 rol) 
doven: Iemand dooft iets. (2 rollen) 
  Iets dooft iets. (2 rollen)  
hebben: Iemand heeft iemand/iets. (2 rollen) 
  Iets heeft iets. (2 rollen) 
aanbieden: Iemand biedt iemand  iets aan. (3 rollen) 
   Iemand biedt iets iets aan. (3 rollen) 
   Iets biedt iets  iets. (3 rollen) 
   Iets biedt iemand iets aan. (3 rollen) 
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Les 37 het aanpassen van de stam om de ik-vorm te krijgen 
  nooit een dubbele medeklinker aan het eind  
  de verlengingsregel t of d(t) 
  het onderwerp bij de meervoudsvorm 
  de verklaring voor de benaming 'persoonsvorm' 
  Tip: noem de ik-vorm t.t. nooit 'de stam'. 
 
We vertelden dit al aan het begin van de vorige les: 
soms moet je die stam in de persoonsvormsom voor de 
tegenwoordige tijd wat aanpassen om de ik-vorm van de 
persoonsvorm te krijgen: 
 
  (om te)  poffen      het hele werkwoord 
               en  _     min  -e n: de stam poff. 
        poff         de stam      ff  op het eind mag niet .  
              f     _     Dus nog een  f  eraf.  
   ik      pof     ik-vorm    Dan pas krijg je de ik-vorm. 
              t   +                   Nu  t  erbij. Dan krijg je  
     een ander      poft      de t-vorm voor 'één ander'. 
 
Ik schrijf nooit een dubbele medeklinker aan het eind van een 
Nederlands woord(deel). 
 
De  ik-vorm en daarmee ook de t-vorm hebben meestal* 
dezelfde klinkerklank als de infinitief/het hele werkwoord. 
Maar daarvoor moet je de stam van het werkwoord soms wat 
aanpassen: 
 
  (om te)  baden      het hele ww./inf.  
                    en _     min  -e n.   
        bad          de stam     Hé, met een korte klank.
          Hoe maken we die lang? 
            a       +     Ja, een  a  erbij. Je krijgt  
   ik          baad      ik-vorm    dan pas de ik-vorm. 
                 t   +     Met de  t  erbij krijg je   
     een ander      baadt      de t-vorm voor 'één ander'. 
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Waarom staat er dat sterretje, die asterix, op de vorige 
bladzijde bij het woord 'meestal'? 
Omdat sommige hele werkwoorden eigenlijk heel vreemd 
verbuigen. Ze blijken de gewone regels niet te volgen, ze zijn 
onregelmatig.  
Bijvoorbeeld:   
om te komen met o-klank ---> ik kom met oh-klank.  
om te zijn ---> ik ben, jij bent, een ander is. 
 
De ik-vorm tegenwoordige tijd is de al dan niet aangepaste 
stam van het hele werkwoord/de infinitief. 
 
Wat gebeurt er als 'een ander' het onderwerp is en de ik-vorm 
al eindigt op een  t?  
Dan komt er geen  t  bij, want we schrijven immers nooit een 
dubbele medeklinker aan het eind van een woord:  ik pit, jij pit,  
ik bijt, hij bijt. 
 
Beredeneer jij eens de 3 persoonsvormen tegenwoordige tijd 
voor:  vouwen, dutten, waden. 
En doe dat voortaan bij zoveel mogelijk persoonsvormen die je 
gaat tegenkomen.  
 
Nog tot slot een cadeautje voor je, een superhandige taalregel 
die we daarom in een lijstje zetten: 
 
Schrijf ik een  t  of  een  d   of  dt ?          t.t. (tegenwoordige tijd) 
eerste woord gewone vraagzin |   rest van de zin 

persoonsvorm:  |   Ik moet alle andere woorden van de zin 
ik maak de   |   LANGER maken met  e  of   e n  om de  
persoonsvormsom |   laatste  t  of  d  te horen en te schrijven. 
    | 
 
Ja, je moet natuurlijk wel eerst goed Nederlands spreken om 
wat aan deze taalregel te hebben. 
Sorry, lieve mensen uit het buitenland. 
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Hoe komen we aan de naam 'persoonsvorm'? 
 
De persoonsvorm is een veranderde vorm van het hele 
werkwoord/de infinitief, namelijk aangepast aan de 'persoon' 
van het onderwerp (ik, of 'één ander iemand/iets', of meerdere 
mensen/dieren/planten/dingen). 
 
Bij welk zinsdeel dat het onderwerp is, moeten we de 
meervoudsvorm voor de persoonsvorm gebruiken? 
Ja, zo'n onderwerp moet ook een meervoud zijn, dus 
bijvoorbeeld:   
wij/we, jullie, zij/ze (meerdere mensen/dieren/planten/dingen),  
de ... (meerdere mensen/dieren/planten/dingen), of woorden die samen een 
meervoud beschrijven. 
 
Kan jij (vraag)zinnen verzinnen met een dergelijk meervoudig 
onderwerp en daarbij passende persoonsvorm? 
 
Tip (vooral voor de lesgevers): 
Noem a.u.b. de 'ik-vorm van de persoonsvorm' nooit 'de stam 
van het (hele) werkwoord' of omgekeerd.                a.u.b. = alstublieft 

Het zijn immers verschillende begrippen.  
 
Onnauwkeurig taalgebruik leidt tot verwarring in de breinen 
van leerlingen. 
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Les 38 woordsoort: het zelfstandige naamwoord, zn. 
 
Je hoorde al dat lidwoorden horen bij een ander soort woorden, 
die zelfstandige naamwoorden genoemd worden. Jij kan vast 
een heleboel zelfstandig naamwoorden verzinnen als je woorden 
bedenkt die achter  de ...  of het ...  of een ... kunnen staan.  
 
Nee, bijvoorbeeld mooi of mooie zijn geen zelfstandig 
naamwoord. Want, de mooie 'wat'... 'n baby, panda, auto...?? 
Wél bijvoorbeeld: fiets, want dan weten we meteen wat je 
bedoelt. We hebben immers direct een beeld in ons hoofd van 
'fiets'. Het woord 'fiets' is duidelijk genoeg. Fiets geeft ons 
zonder verdere woorden, in z'n eentje, op zichzelf staand, 
oftewel zelfstandig, een duidelijk beeld ervan in ons hoofd.   
'Fiets' is daarom een zelfstandig naamwoord, afgekort tot zn.  
 
Zelfstandige naamwoorden zijn er in enkelvoud of in meervoud: 
fiets  fietsen, man  mannen, haai  haaien,  enzovoort.   
Je kan ze verkleinen door  -je  of  -tje  (of -pje) achter het woord 
in het enkelvoud te zetten. Dat deed je al in vorige lessen. 
 
Een zelfstandig naamwoord is een  de ....,  het ....., een...-
woord. 
De, het/'t, een/'n  die bij een zelfstandig naamwoord horen zijn 
lidwoorden. 
 
Pak eens een boek met liedjes of gedichtjes of een ander boek. 
Kies er een pagina uit en laat je die langzaam voorlezen. 
Waar hoor en zie je lidwoorden staan?  Waar staan zelfstandige 
naamwoorden? Staan die in het enkelvoud of in het meervoud?  
Zet zn. en lw. vaak onder zulke woorden in jouw zinnen.  
 
Voor de heel nieuwsgierigen die willen weten wat een woord als 'mooi' of 'mooie' is 
als woordsoort: het is een bijvoeglijk naamwoord, bn., een woord dat iets zegt over 
het zelfstandig naamwoord:  Ik /zie/ een mooie fiets.  Die fiets /is/ mooi. 
               bn.     zn.            zn.          bn. 
Wat was in deze zinnen het onderwerp, wat was de persoonsvorm? 



 104 

Les  39  het volledige basispatroon  
  met de  h  p  b    j  y (=j)   w  f  v     t  d      n  m (1) 
  de klemtoon 
  een sjwa = uh-klank zonder klemtoon  
  een  e  met uh-klank heeft nooit de klemtoon 
  woorden met  ie + medeklinker verlengen 
  woorden met eind-f verlengen met e(n) 
  verkleinwoord maken van een  
   meerdelig enkelvoudig woord op -en met -tje 
   
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 
 
In de vorige lessen kon je al woorden met 2 of meer woorddelen 
gaan lezen. Je zag dat dat combinaties waren van woorden uit 
de eerste 5 kolommen van een basispatroon. 
 
Voor je gemak gaan we de meest gebruikte patronen van 
woorden met twee woorddelen in het basispatroon opnemen. 
Dat zijn immers ook de basispatronen voor het maken van 
woorden in het meervoud. 
Daarmee is het basispatroon helemaal compleet, volledig, klaar, 
af! Bovendien kan je er woorden met 3 of nog meer 
woorddelen/lettergrepen mee gaan maken.  
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We laten de  y  voortaan in het patroon weg, omdat die maar in 
heel weinig woorden voorkomt.  
Bovendien weet jij al goed dat het met de  y  als klinker net zo 
gaat als bij de  i   in de kolommen 1, 2 en 3.    
De klinker  y  doet ook de  i  na in kolom 6 en 7:  
yne   ynne  yme    ymme 
 
Meervouden schrijven we met  -en, -s  of  's op het eind van een 
woord. Omdat er 3 verschillende manieren zijn, zetten we die 
laatste letters in het basispatroon niet erbij, want dan wordt 
het basispatroon onnodig lang. 
 
Hoeveel woorddelen/lettergrepen zie je in de kolommen 6 en 7? 
Juist! Je ziet daarin 2 woorddelen, want je ziet 2 keer een 
'klinkereilandje'. 
 
Zie je ook hoe we  ane, anne  en al die andere in de nieuwe 
kolommen hebben gevormd? 
Goed gezien:   
kolom 6 =  kolom 1 +  uh-klank uit kolom 2:   a  + ne    enzovoort, 
kolom 7 =  kolom 3 +  uh-klank uit kolom 2:   an + ne   enzovoort.   
 
Heb je gehoord welk woorddeel in kolom 6 en 7 telkens de 
klemtoon heeft ? 
Klemtoon betekent de nadruk, het ritme-accent dat je hoort.  
 
Het woorddeel dat ik het beste, het duidelijkste, hoor,  
heeft de klemtoon. 
 
Ga eens uitproberen hoe de namen van klasgenoten klinken als 
je de klemtoon legt op een ander woorddeel in die naam dan je 
normaal doet. Hun naam moet wel 2 of meer woorddelen 
hebben, want Toon blijft natuurlijk Toon.  
Maar hoe zit het bij Anthony, of Olivia of Marjolie? 
 
Waar hoor je de klemtoon in ane, anne, enzovoort? 
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Ja, telkens in dat woorddeel met een lange klank, of met een 
korte klank.  
Maar het woorddeel met de uh-klank van de  e  heeft nooit de 
klemtoon. 
 
We noemen een onbeklemtoonde uh-klank een sjwa.  
De uh-klank met de  e  heeft nooit de klemtoon.  
De uh-klank met de  e  is dus een sjwa. 
 
Andere woorden voor de 'sjwa van de  e' zijn 'doffe e'  of 
'stomme e'. Maar 'uh-klank van de  e' is toch eigenlijk de 
duidelijkste omschrijving. 
Sjwa is een internationaal woord en heeft daarom onze 
voorkeur als je de 'uh-klank van de e' een andere naam wilt 
geven. 
 
Klemtonen kan je alleen maar horen.  
Helaas kan je ze niet zien in Nederlandse woorden. 
Je moet een woord dus kennen, om te weten welk woorddeel de 
klemtoon heeft. 
 
Hoor ik een uh-klank mét klemtoon, dan schrijf ik die uh-klank 
met een  u :  hut  hutten, put  putten, duf  duffe, dut  dutten, 
tut  tutten. 
 
Wat valt nog meer te ontdekken in de kolommen 6 en 7 ? 
Kijk eens naar:  ane,  a + ne   enzovoort. 
Natuurlijk hadden we   ane   ook kunnen schrijven als  aan+ne of 
aa+ne, dus een combinatie maken door kolom 4  te gebruiken.  
Maar dat is VERBODEN.  
 
We moeten sinds lang van de taalbazen de lettercombinatie 
kiezen waarmee de minste inkt, of inspanning, of schrijftijd 
wordt gebruikt.  
 
Maar, de  ie  van kolom 4 blijft wel  ie: 
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Een eendelig woord eindigt op  ie + medeklinker. 
Als ik dat woord langer maak met   -e  of  -en  blijft de  ie  
staan:  diep  diepe, tien  tienen,  dief  dieven.   
 
Let op bij woorden met lange klank + f: 
 
Ik heb een woord met lange klank + f. 
Ik maak dat woord langer met  -e  of  -en. 
De  f  verandert in een  v: 
naaf  naven,  doof  dove,  1 dief   2 dieven,  weef   weven, boef  
boeven 
 
Bij woorden met korte klank + f gebeurt dat niet:   
paf  paffen, tof  toffe  toffee,  duf  duffe.   
Laat die f-klank goed horen als je spreekt. 
 
Ga jij nog maar voor de zekerheid de kolommen 6 en 7 maken bij 
de medeklinkers  p, b, f, v, t, d.               hulpmiddel: basispatroon p...d 

 
Let extra op bij de  v!  
Want waar ook weer kan die  v  nooit staan? 
Juist, nooit aan het eind van een woord.  
En daarom ook nooit aan het eind van een woorddeel. 
 
Tot nog toe hadden jouw zelfstandige naamwoorden in het 
enkelvoud maar één woorddeel (behalve bij verkleinwoorden als 
'mannetje', zie Les 32).  
Vanaf nu ga je enkelvoudige woorden zien, die uit 2 woorddelen 
bestaan en die eindigen op  -en:  haven,  oven, .... 
 
De verkleinwoordregel voor dergelijke woorden is deze: 
 
Ik heb een meerdelig woord dat een enkelvoud is en eindigt op 
-en. 
Ik maak het verkleinwoord met -tje:  haven  haventje, oven 
oventje. 
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Les 40 het volledige basispatroon  
  met de  h  p  b   j  y (=j)   w  f  v    t  d    n  m (2) 
  meervouden maken met -en 
  f  wordt  v  voor de  e 
  e-klank of uh-klank van de  e  in 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 
 
Hoe maak je meervouden van zelfstandige naamwoorden? 
Dat mondeling doen, is voor jou vast geen probleem als je al 
jarenlang Nederlands spreekt. 
Maar hoe gaat dat als je schrijft? 
 
Ik schrijf het meervoud van een zelfstandig naamwoord 
meestal met -e n:  1 duim  2 duimen, 1 hond  2 honden   
Ook de meervouden van persoonsvormen schrijf ik met  -e n. 
 
Al pratend, vergeten we die laatste  n  vaak te zeggen. 
Maar vergeet niet om die  n  te schrijven! 
 
We zetten dus eigenlijk 'en', dat een eh-klank heeft, achter het 
enkelvoudige woord. Maar wat gebeurt er dan ? 
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De laatste medeklinker van het woord verhuist naar rechts, 
naar het volgende woorddeel/de volgende lettergreep met -en.  
Dat volgende woorddeel krijgt daardoor de  uh-klank van de  e . 
De eindmedeklinker  n  verandert niets aan die uh-klank.    
 
Eindigt jouw enkelvoud op 2 medeklinkers, dan is het meervoud 
maken simpel: 
maand --->  maan de    maande --->  maanden 
hand    --->  han de       hande    --->   handen 
 
Maar eindigt jouw enkelvoud op 1 medeklinker, dan zien we rare 
dingen gebeuren. 
maan ---> maa ne, maar  aa/oo/uu  mogen we nooit schrijven 
   aan het eind van een woord(deel), dus: 
maan ---> maa ne   ma ne ---> mane ---> manen 
 
man, maar die  n  mag niet verhuizen, want dan blijft  ma  over, 
  met zijn lange klank. De  n  moet blijven staan om de 
  korte klank te houden. Wat nu?  
 
Aha, we schrijven een dubbele n, dan is het probleem opgelost:  
man ---> man ne  manne ---> mannen 
Die eerste  n  spreken we niet duidelijk uit; we zeggen "mah ne, 
mahnen", in plaats van "mannen". 
 
Daarom zie je in kolom 6 en 7 al meteen het juiste patroon om 
uit je hoofd te leren. 
 
Ook met de  s  of  's  maken we meervouden van zelfstandige 
naamwoorden. Zie Les 43. Ga je gang als je nu al met zulke 
meervouden wil kennismaken.                                    's = apostrof  s 

 
Veel plezier nu met het (verder) zelf woorden en zinnen maken 
via de kolommen 6 en 7. Maak je ook meervouden van woorden 
die op twee medeklinkers eindigen? 
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Meerdelige woorden: 
had  hadden  haat  haten  pad  paden  padden  bad   baden  
baat  bate  baten  vat  vaten  vatten  handvatten  nat  natte  
naad  naden  daad  daden  mat te  matte  matten  maat  mate  
maten  Amai! 
 
Waarom is natte met een dubbele medeklinker? 
natte: de eerste  t  maakt de ah-klank,  
    de tweede  t  maakt de uh-klank van de  e. 
 
man  mannen  maan  manen  naam  namen  waan  wanen  hand  
handen  tand  tanden  mand  manden  maand  maanden  wand  
wanden  band  banden  pand  panden  ham  hammen   hammam  
banaan  bananen  datum  datums  data  adem  ademt  ademe 
ademen   
o ve  ove  oven  boven  bon  bonnen  boon  bonen   japon  
japonnen  hop  hoppen  hoop  hopen  bom  bommen  boom  
bomen  bodem  won  wonnen  woon  wonen  ton  tonnen  toon  
tonen  dof  doffe  doof  dove  doven  doofden  dot  dotten  dod  
dodden  dood  dode  doden  dom  domme  dommen  pot  potten  
poot  poten  hond  honden  pond  ponden  pont  ponten  wond  
wonden  vond  vonden  mond  monden  moment  momenten  
monument  monumenten  
dun  dunne  munt  munten  punt  punten  wuft  wufte   
ide  'idem  dito'  pit  pitten Pieten  bid  bidden  bied  bieden  biet  
bieten  dip  dippen  diep  diepe  fit  fitte  vit  vitten  witte  vin  
vinnen  vind  vinden  pin  pinnen  pint  pinten  tin  tint  tinten  
dim  dimmen  dien  dient  dienen  nimf  nimfen  dief  dieven  niet  
nieten  tien  tienen  bemin  bemint  beminnen  beminde  
beminden  miniem  minieme  midden  middenin  minuut  minuten  
diadeem  diademen  hymne  hymnen  type  typen  mythe  
mythen   
 
Waarom is  pinnen  met een dubbele medeklinker? 
pinnen: de eerste  n  maakt de ih-klank, 
     de tweede  n  maakt de uh-klank van de  e. 
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ef  effe  effen  even  beef  beven  bef  beffen  weef  weven  neef  
neven  en  een  ene  enen  pen  pennen  peen  penen  ben  been  
benen   ten  teen  tenen  den  Deen  Denen  wen  wennen  ween  
wenen  Wenen  wet  wetten  weet  weten  men  mennen  meen   
ene  menen  neem  eme  nemen  eme  meme  memen  mee   
meenemen  eet  meet   ete  eten  meten  heet  hete  heten   
 
Waarom is wetten met een dubbele medeklinker? 
wetten: de eerste t maakt de eh-klank, 
      de tweede t maakt de uh-klank van de e. 
 
heden  pet  petten  peet  peten  bed  bedden  bede  beden  bet  
betten  beet  beten  net  nette  netten  neet  neten  vet  vette  
vetten  vete  bende  benden  wend  wenden  tent  tenten  ede  
nede  benede  beneden en boven 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
mijnen  deinen  pijnen  vijf  vijven  wijf  wijven  wijnen  feiten  
tijden  mijden  meiden  tuinen  duinen  duif  duiven  uitdunnen  
duwen  edu  wedu  weduwe  weduwen  oenen  boenen  hoef  
hoeven  Oef! oefen  oefent  oefenen  voeden  woeden  woedend  
woedende  houten  bouten  mouwen  mauwen  miauwen  nauwe  
benauwen  eeuw  eeuwen  meeuw  meeuwen  nieuwe  benieuwen 
 
Waar tussen de blauwe woorden staan woorden die eindigen op 
een lange klank + f ? Wat gebeurt er met die  f  als dat woord 
langer wordt gemaakt met  -e of  -en? 
Goed gezien, dan verandert de  f  in een  v. 
 
Ik heb een woord dat eindigt op een lange klank + f. 
Ik maak dat woord langer met  e  of  en. 
Ik verander de  f  in een  v : 
doof  dove  doven,  beef  beven,  dief  dieven, vijf  vijven,   
boef  boeven, hoef  hoeven, .... 
Maar:  foef  foefen, poef  poefen,  (s)toef  (s)toefen. 
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Je hebt dit al gezien bij de losse woorden: 
Het basispatroon met 2 woorddelen kan je uitbreiden door er 
medeklinkers aan toe te voegen.  
Zowel vooraan als achteraan: ade  adem,  adde  hadden,  ove  
boven,  offe  boffen,  ute  minuten,  utte  hutten,  ine  Tine,  
inne  binnen, ..... .   
Net zoals je dat kan doen in kolommen 3 en 4.  
 
Dus doen we dat ook bij de  e:   eme   nemen,  ete  meten 
Maar kijk nu eens: 
m+e  heeft de  uh-klank (kolom 2 !) in 'nemen' en 
m+e  heeft de  e-klank, de lange klank in 'meten'. 
 
Wel wat onhandig van onze taalbazen, hè? Want hoe weet je 
welke klank je moet lezen? Deze vraag geldt voor alle 
woorddelen met 'medeklinker + e', of  'medeklinkers + e'. 
 
De ene keer zeg je die met een uh-klank.  
De andere keer met een e-klank.   
 
Je moet het geschreven woord dus kennen om meteen de juiste 
uitspraak te geven. 
 
Hulpjes voor je zijn deze taalregels: 
 
Ik spreek de enkele  e  aan het eind van een woord uit met de  
uh-klank: de, het einde, de einden 
 
In een woord met 2 woorddelen is, bijna altijd, dit het geval: 
 
Ik zie een woord met 2 woorddelen.  
In het woord zie ik  e + medeklinker + e. 
Ik spreek de eerste  e  uit met de e-klank. 
Ik spreek de tweede  e  uit met de  uh-klank*:                  *sjwa 
hete, heten, heden, benen, weten, nemen, meten 
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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. 
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Les  42 Meerletterklinkers  verlengen met   -e   of   -e n   
 
Dat gaat heel makkelijk, want je zet de verlengingsletter(s)  -e  
of  -en  gewoon achter de meerletterklinker: 
 
aai  aaie  aaien        
ooi  ooie  ooien               
oei  oeie  oeien        
                 
ui  uie  uien 
ei  eie            eien                 
ij  ije  ijen 
 
eu            eue            euen 
 
oe         oeë   ë = "e trema"  Bij deze letter begint het volgende woorddeel. 
 
uw  uwe  uwen 
eeuw eeuwe      eeuwen 
ieuw  ieuwe       ieuwen 
 
auw  auwe      auwen 
ouw     ouwe      ouwen 
 
Bij de  au   en  ou  bestaat  de verlenging met  e(n)  niet. 
 
oeë  komt maar in 1 woord voor: moeë.  
Je zegt: "moe-we". 
Mijn mamma is moe. ---> Mijn moeë mamma doet een dutje. 
 
taaie  haaien  baaien  waaien  naaien  maaien   
hooien  mooie  fooien  tooien  ontdooien  boeien  bemoeien   
uien  buien  puien  muien  heien  dijen  moeë  uwe  uwen  duwen  
huwen  eeuwen  meeuwen  nieuwe  benieuwen  pauwen  nauwe  
mouwen  mauwen  miauwen  touwen  vouwen  bouwen  houwen  
onbehouwen   
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Les 43 het volledige basispatroon met 
  h  p  b     j  y (= j)   w f v    t  d    n  m    s  z  c 
  lange klank + eind-s: s  verandert vaak in  z  voor de  e 
  meervouden maken met de  s  en 's 
  's  =  weglatingsteken s /  apostrof  s 
  zo'n   zulke 
  het synoniem 
  ë = e met trema = begin woorddeel 
  herhaling verkleinwoorden van woorden die  
          eindigen op  a, i, o, u en y 
 
Je medeklinkerlied/-rap: 
sa so su  si sy sie  se see 
za zo zu  zi zy zie  ze zee 
 
Welk verschil hoor jij tussen de  s  en de  z? Sssss. Zzzzz. 
Net als de  b  zachter klinkt dan de  p, de  d  zachter klinkt dan 
de  t, klinkt de  z  zachter dan de  s.  De  s  sist, de  z  zoemt.   
Maar als we praten, is het verschil in klank tussen de  s  en de  z 
vaak niet echt te horen. En dat is heel jammer. 
    
1.      2.    3.            4.        5.            6.                   7.  

a   sa        as      aas      aze/ase            asse          
o   so        os      oos      oze/ose            osse  
u   su        us      uus       uze/use            usse  
i    si         is       ies    sie  ize/ise              isse 
               ieze/iese 
e   se        es      ees    see eze/ese            esse  
 
Waarom staan er 2 verticale rijtjes in kolom 6? Hierom: 
 
Ik maak een woord dat eindigt op een  s  langer met  -e /-en. 
De eind-s verandert vaak in een  z:   
haas  hazen, boos  boze, vies  vieze, mees  mezen, huis  huizen, 
wijs  wijze  wijzen, neus  neuzen.  
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Vaak, dus niet altijd, want:  paas...  pasen,  hees  hese,  
spies  spiesen, hijs  hijsen, heus  heuse.  
 
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.   
a   za          -        -    aze    - 
o   zo          -        -    oze    - 
u   zu          -        -    uze    - 
i   zi          -        -            zie  ize    -  
e   ze          -         -           zee          eze             - 
 
Kolommen 3, 4 en 7 zijn  helemaal leeg. Weet je waarom? 
 
De  z  staat nooit aan het eind van een Nederlands woord of 
woorddeel! Maar:  puzzel   (puzzel komt van het Engelse woord puzzle) 

 
Eendelige woorden:  
Ssst !  Psst !  a  ta  sta  Spa  as  sas  sap  pas  Sam  Bas  bas 
baas  haas  haast  jas  ai  mais  was  wast  waas  vast  vaas  
tas  tast  das  daas  dwaas  mast  Maas  naast  stap  stapt  
staf  staaf  stad  staat  Stan  stand  staan  staand  stam  
stamt  stamp  stampt  snap  snapt  at  zat  zaad  Hans  thans  
dans  mans  zand  zwans  zwanst  zwaan  zwam   
som  soms  smos  mos  sop  sopt  sof  tof  stof  stop  stopt  spot  
spoot  spons  dons  bons  bonst  stom  stoom  stomp  stompt  
hos  host  hoos  hoost  post  poos  bos  boos  Jos  Joost  vos  
voos  dos  doos  oost  ooms  snot  snoot  honds  fonds  vondst  
zot  zon  zont  zond  zo'n  zoon  zoons  zwom  zoom   
show (is een Engels woord. Je spreekt  het uit als "sjo") 
 
Deze twee woorden klinken hetzelfde: zo'n  zoon.  
De apostrof (= weglatingsteken) vervangt de letters  ee. 
Eigenlijk stond er: zo een zoon, dus een enkelvoud. 
Praat je over zoons, 2 of meer zonen, dan zeg je:  
zulke zoons of zulke zonen. 
 
zus  sus  sust  dus  bus  pus  mus  Just  suf  'snuf  snuf'  stuf 
stuft  stut  stunt      
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si  is  sis  sist  mis  Mies  mist  sint  sinds  nis  nies  niest  iets  
niets  wis  wist  Wies  vis  vist  vies  zin  zint  zien 'van zins'  zit  
zat  ziet  smid  snit  'snif  snif'  nies  niest  snip  dis  pis  pist 
pies  piest  bis  bies  bits  spies  spiest  spit  spits  spied  spiedt  
spin  spint  bit  bits  biets  bietst  stip  stipt  fiets  fietst 
eens  'ns  (= eens)  ze  zes  hes  hees  zet  zen  zend  zendt  stem  
stemt  steen  steeds  zeef  zeeft  zweef  zweeft  zeem  zeemt  
zweem  zweemt  zwem  zwemt  zwets  zwetst   zweet  Zweed  
Zweeds  zeep  'zeept ... in'  zweep  'zweept ...op'  mes  mees  
mest  meest  men  mens  nest  smet  smeed  smeedt  smeet  bes  
best  beest  peest  pest  pees  speen  step  stept  Stef  vest  
feest  west  wees  wesp  pens  speen  Sven  wens  wenst  nee  
snee   
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
zij  zei  wijs  wijst  spijt  snijd  snijdt  stijf  meis  zeis  sein  seint  
hijs  hijst   muis  zuid  snuit  snuif  snuift  stuif  stuift  huis  thuis  
vuist  spuit  stuit  stuip  heus  neus  neust  sneu  zou  zout  saus  
paus  snauw  snauwt  stout  stouts  stouw  stouwt  sjouw  
sjouwt  stuw  stuwt  spuw  spuwt  zoen  zoet  soep  snoet  
spoed  spoedt  snoes  snoep  snoept  smoes  smoest  toets  
toetst  woest  noest  moest  stoet  stoep  stoef  stoeft  zaai  
saai  zaait  zwaai  zwaait  zooi  moois  mooist  snoei  snoeit  
sneeuw  'Het sneeuwt'  nieuws 
 
Ik maak ook meervouden van zelfstandige naamwoorden met 
de letter s: 
1 meisje  2 meisjes,1 bonbon 2 bonbons 
 
Woorden met meer woorddelen: 
1 oma,  4 ............. . Tja, hoe schrijf je zo'n meervoud? 
Zo doen we dat: 
 
Een woord eindigt op een enkele klinker: a, o, u, i, y. 
Ik maak het meervoud met 's :                  's:  "apostrof  es" 
oma's   auto's   menu's   mini's   hobby's 



 119 

Als we  omaas/autoos/menuus/minies/hobbies zouden schrijven, 
ziet dat er raar uit als je het vergelijkt met het woord in het 
enkelvoud. Dus zetten we op de plek van de letter die we 
weglaten een weglatingstekentje, zo: '   
 
Schrijf de  s  dus los van de eindletter, want anders krijg je een 
woord met een korte klank:  omas, autos, menus, ..... . 
 
Het synoniem van weglatingsteken is: apostrof.  De beide 
woorden betekenen hetzelfde.   

Zoals  opa, bompa en grootvader, die ook hetzelfde betekenen. 
Opa is een synoniem van bompa. Opa is een ander woord 
voor/een synoniem van grootvader. 
 
Nog een weetje.Je gebruikt dezelfde schrijfwijze in: 
Oma's  tas  =  de tas van oma 
Bo's fiets = de fiets van Bo 
Manu's  man  =  de man van Manu 
Anny's auto = de auto van Anny 
           
Meerdelige woorden: 
pa's   ma's   mama's   mamma's  papa's   pappa's  haiku  (oe-klank) 

haiku's  sappen  passen  pasen  bassen  bazen  jassen  hazen  
dassen  dazen  tassen  wassen  wasem  dwaze  dwazen  masten  
vaste  vasten  vazen  tasten  staven  samen  Sanne  Sannes  
stammen  stampen  staande  standen  standjes  masten  
naaste  naasten  zatte  zaden  dansen  snappen  stappen  
wanen  zwanen  zwammen  zwansen  ananas  ananassen   
oma's   opa's   jojo's  banjo's  bonobo's   pony's  soppen  dozen  
dossen  hozen  hossen  oosten  posten  spoten  spotten  boze  
bossen  toppen  stoppen  voze  vossen  stoffen  stomen  
stomme  stompe  stompen  mossen  sommen  zomen  zonen  
zonnen  zwommen  sonde  sondes  zonde  zonden  stoten  
stoppen  stompe  stompen  snoten  nonsens  showen  soja 
octaaf  octaven  octopus  octopussen 
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Su ze  Suze  Suzan  Suzanne  subiet  su do ku  sudoku  sudoku's  
suffe  suffen  zussen  sussen  tussen  mussen  bussen  suffen  
stuffen  stutten  stunten  museum  musea  museumpje 
Zina  Aziza  Ziezo!  sissen  wissen  missen  nissen  niesen  niezen  
sniffen  pissen  biezen  vieze  vissen  spiesen  spieden   
bespied  bespiedt  bespieden  bitse  spitse  spitsen  spitten  
spinnen  sponnen  stipte  stippen  zinnen  zitten  fietsen  hy e na 
hyena  hyena's  sy no niem  synoniem  synoniemen   
deze  Eva's  baby's  hese  stemmen  hessen  mezen  messen  
bessen  bezem  bezems  tennis  tennissen  mensen  nesten  
meeste  mesten  bemesten  besmet  besmetten  beesten  beste  
besten  pesten  pezen  steppen  feesten  vesten  westen  
pensen  spenen  wensen  wezen  wezens  zeven  zevens  zweven  
zwemmen  zwommen  zwemen  zweten  Zweden  Zweedse  stad  
steden  snede  sneden  sneeën  zeeën  centen  ozewizewoze  
bedstee  bedsteeën  bedstede  besteden 
 
Wat betekenen die twee puntjes op de e: ë?  
Je zegt: "e (met) trema".   
Het trema geeft aan: met deze letter begint een woorddeel. 
Bij de uitspraak van zo'n woord smokkelen we er een j-klank bij, 
maar die  j  mag je natuurlijk niet schrijven. 
weeë: we zeggen "weeje",   
drieën: we zeggen "driejen" 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers:  
zijde  zijden  wijze  wijzen  snijden  stijve  stijven  smijten  meisje  
meisjes  seinen  seizoen  seizoenen  heien  heide  heiden  hijsen  
heisa  muizen  zuiden  snuiten  snuiven  stuiten  spuiten  spuien 
huizen  tehuis  tehuizen  heuse  sneue  neuzen  snotneuzen  
wijsneuzen  tondeuse  tondeuses  zouden  zoute  zouten  sauzen  
snauwen  sjouwen  stoute  stoutste  stouwen  stuwen  spuwen  
zenuw  zenuwen  zaaien  saaie  zwaaien  mooie  mooiste  koeien  
snoeien  bemoeien  bemoeit  bemoeid  zeekoe  zeekoeien  zoenen  
zoeven  zo  even  zo-even  zoete  zoeten  soepen  snoepen  
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snoeten  stoeten  toetsen  voeten  foetsjie  smoezen  stoepen  
woeste  Zeeuwen  sneeuwen   
 
Alleen in c+i, c+ie, c+y, c+e  klinkt de c als de s : 
 
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.   
i   ci          -        -            cie   ice     - 

y   cy          -        -     yce           - 
e   ce          -        -           cee          ece            - 
 
cent  centen  ci ne ma  cinema  cinema's  citaat  succes  specie   
ja cin the  Jacinthe   
cijfer  (c+ij  klinkt als "sij", want is ook een  c + i!)  cijfers  saucijs  saucijzen 
chef  Je zegt: "sjef", maar je schrijft de  sj-klank met  ch!  Chef is een Frans woord. 

 
We moeten je nog iets vertellen over verkleinwoorden van 
woorden die een meervoud hebben op  's:  oma  oma's, 
pyjama  pyjama's, baby  baby's, foto  foto's, kiwi  kiwi's, menu 
menu's. 
Als je van die woorden een verkleinwoord maakt, zetten we die 
... -tje niet na een apostrof, helaas. Taalbazen maken vaak 
geen logische regels. 
 
Je moet zulke verkleinwoorden namelijk wél voorzien van een 
verdubbelde klinker. We vertelden je dat al in Les 29.   
 
Ik hoor aan het eind van een woord  a, i, o, u. 
Ik verklein dat woord met aatje, ietje, ootje, uutje: 
pyjama pyjama's  pyjamaatje 
kiwi  kiwi's  kiwietje 
jojo  jojo's  jojootje 
menu menu's  menuutje  (maar: haiku'tje, tiramisu'tje:  

                    wegens hun  oe-klank) 

Woorden op  y  houden de apostrof: baby'tje, pony'tje 
 
Maak jij nu het meervoud en het verkleinwoord in het meervoud 
van:  lama, mini, auto, paraplu, Bobby? 
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Les 44 het volledige basispatroon met 
  h  p  b   j  y (= j)   w   t  d  n  m    s  z     k  c  x  q 
 
Voor je lied/rap: 
ka ko ku  ki ky kie  ke kee 
ca co cu  ci cy cie  ce cee          s-klank! 

xa xo xu  xi xy xie  xe       -   
   
1.      2.     3.             4.         5.     6.     7.  

a   ka  ak       aak           ake  akke 
o   ko  ok       ook     oke          okke 
u   ku  uk       uuk           uke           ukke 
i   ki  ik       iek     kie  ike            ikke 
                ieke 
e  ke  ek       eek     kee  eke           ekke 
 
De  c klinkt altijd zoals de  k. 
Alleen in c+i, dus ook in c+ij, in  c+y  en c+e  klinkt de  c  als  s. 
 
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.  

a   ca         ac        -            ace  acce 

o   co  oc        -            oce             - 

u   cu  uc        -                           uce           ucce 

i   ci  ic        -      cie   ice             -   
e   ce  ec        -           cee     -    - 

 
Eendelige woorden: 
hak  hakt  haak  haakt  dak  pak  pakt  bak  bakt  Jak!  yak  mak 
maak  maakt  tak  taak  zak  zakt  zaak  kak  kakt  kaak  kaakt  
wak  waak  waakt  vak  vaak  kwak  kwakt  kwaak  kwaakt  
kwaad  kas  kaas  Cas  kap  kapt  kaap  kaapt  kaft  knap  knapt  
knaap  knak  knakt  kat  Kaat  kan  kant  kans  scan  (Engelse 
uitspraak: "sken")  scant  kam  kamt  kamp  kampt  snak  snakt  
snaak  smak  smakt  smaak  smaakt  stak  staak  staakt   
kok  ook  kook  kookt  kop  kopt  koop  koopt  kom  komt  kon  
koon  kont  kot  kots  kotst  kost  hok  mok  mokt  jok  jokt  dok  
dokt  dook  pok  pook  bok  boks  bokst  sjok  sjokt  wok  wokt    
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tok  mok  sok  stok  stokt  stook  stookt  nok  knok  knokt  knook  
knot  knots  knop  knoop  knoopt   
uk  puk  buk  bukt  juk  tuk  stuk  stuks  cup  kus  kust  kunt  
kunst  truck  (ck: Engels  woord)  trucks  truc (Frans woord, je zegt  "truuk")  
trucs  skunk  skunks 
ski  ik  hik  hikt  pik  pikt  piek  piekt  fiks  fikst  ziek  spiek  spiekt  
bik  dik  sik  ziek  niks  Niek  mik  mikt  kik  knik  knikt  kick  kickt  
(ck: Engels woord)  kist  kiest  kies  Kim  kin  kind  wik  wikt  wiek   
kwiek  kwik  zwik  zwikt  kif  nip  nipt  knipt  knip  knie  knies  
kniest     
hek  heks  bek  beek  pek  spek  nek  dek  dekt  wek  wekt  week  
weekt  kwek  kwekt  kweek  kweekt  kwets  kwetst  kneed  
kneedt  feeks 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
kijk  kei  eik  dijk  kaai  kooi  koe  koek  Koen  koest  koets  knoet  
hoek  boek  boekt  zoek  zoekt  snoek  knoei  knoeit  snoei  snoeit  
kou  kous  koud  kouds  koudst  kauw  knauw  klauw  clown  
(Engels woord)  kieuw  keus  kneus  knuist  kuip 
 
Meerdelige woorden:  
kade  kades  kaka  Cato  kassa  kassa's  café  cafés   
Waarom schrijven we niet cafés met  's?  
Omdat het accent op de  e  (é) van de  e  aan het eind van het 
woord een lange klank maakt. Denk maar aan: Hé!  
Daarom kan de meervoud-s  aan het woord vast. 
 
haken  hakken  daken  katten  pakken  kassen  kazen  bakken  
baken  bakens  makke  maken  takken  taken  zakken  zaken  
kakken  kaken  wakken  waken  Wadden  waden  kannen  kanten  
kansen  kwakken  kwaken  kwade  kappen  kapen  knappe  
knappen  knapen  knakken  kammen  kampen  klamme  snakken  
snaken  smakken  smaken  plastic (Engels woord)  cavia  cavia's  
accu  accu's  scannen  cactus  cactussen   
Aziza  Aziza's  ac cent  accent  accenten  a ce ton  aceton   
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a ca ci a   acacia  acacia's  cabine  cabines  capsule  capsules   
Canada  ca ca o  cacao ( je zegt: "cacouw")  academie  academies 
code  Covid  pincode  koppen  kopen  kommen  komen  koffie  
kosten  kostuum  kostuums  sjokken  pokken  poken  wokken  
sokken  stokken  stoken  dokken  doken  knokken  knoken  coca  
code  codes  sjokken  moskee  okapi  okapi's  seconde  ea  cea   
oceaan  oceanen  octaaf   octaven  occasie  Octavia  Octavia's   
octopus  octopussen  choco (je zegt: "sjoko", maar je schrijft de  sj-klank 
met  ch! Het woord komt uit de Franse taal) 

Cu ba  Cuba  Lucas  kubus  kubussen  jukken  bukken  kussen  
kussens  kusten  kunsten  stukken  muziek  succes  successen   
Kia  Cia  Isa  Sisi   kiwi  ski's  pikken  pieken  zieke  zieken  
spieken  dikke  mikken  knikken  kisten  kiezen  wikken  wieken  
zwikken  kwieke  nippen  knippen  kniezen  knieën  mikmak    
ki osk  kiosk  kiosken  vice  Cindy  Cindy's  pc  kiekeboe  bikini  
bikini's  kimono  kimono's  fikse  fiksen  viaduct  pyjama's   sym 
pa thiek  sympathiek  sympathieke  symbool  cymbaal/cimbaal 
hekken  heksen  bekken  1 beek  3 beken (e-klank, uh-klank)    
ik beken (uh-klank,  eh-klank)  wij bekennen  bekend  bekende  
bekenden  kennen  kennis  kennissen  nekken  spekken  dekken  
deken  wekken  weken  kwekken  kweken  kneden  
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
kijken  keken  keien  kuiken  kuikens  kaai = kade  kaaien  kooien  
koeken  hoeken  boeken  zoeken  koeien  knoeien  snoeien    
kauwen  kauwde  kauwden  koude  knauwen  kieuwen  keuze  
keuzen  keuzes  kneuzen  knuisten  kuipen  
 
De  x  heeft de klank van de  k  en de  s  samen:   
ax  klinkt als "aks", ox  als "oks",  ux als "uks",  ix  als "iks",  en 
ex  als "eks".   
Dat maakt dat we  taxi  uitspreken als  "taksi". Het eerste 
woorddeel heeft een korte klank.   
Je mag zo'n  x-woord dus niet splitsen voor de  x  aan het eind 
van een schrijfregel , want dan wordt die korte klank ineens een 
lange klank:  ta-xi . 
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1.      2.     3.             4.         5.     6.     7.  

a   xa  ax         -     -  axe 
o   xo  ox         -     -  oxe 
u   xu  ux         -   uxe 
i   xi  ix         -    xie    -  ixe 
y   xy  yx         -           -   - 
e       xe  ex         -     -       -  exe 
 
wax  waxt  tax  Dax  box  boks  bokst  ex  ex-man  seks 
taxi   taxi's  taxus  waxen  boxen  boksen  luxe  (met u-klank!)  ibex  
exen  sexy  sekse   
 
Met de  q  zijn er weinig woorden. Kijk maar in een woordenboek 
en vergelijk het aantal pagina's met die van andere letters. 
 
Ik zie altijd: q + u + klinker. 
Ik spreek die meestal samen uit als: k + w + klinker. 
 
Een paar  q-woorden alvast nu, want die ben je misschien al  
eens tegengekomen: de quiz, de quad. En misschien zit er een 
Quinten/Quintin bij je in de klas?  
Je zegt: "kwis, kwod, kwinten"; allemaal Engelse woorden. 
At je wel eens een stukje van zo'n hartige taart, de quiche? 
 
i  si  is  wis  kwis  quiz  quad   
Quinten/Quintin a qua duct  aquaduct 
do mi niek  Dominiek   do mi ni que   Dominique  quiche 
 
Dominique met  que  is de Franse manier van schrijven van die 
naam. Ook quiche is een Frans woord. 
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Les 45 het volledige basispatroon met 
  h  p  b    j  y (= j)   w f v   t  d  n  m    s  z  c    
  k  c  x  q   l  r 
  verkleinwoorden maken met -pje 
  verkleinwoorden maken met -tje van meerdelige  
   woorden die eindigen op -en, -el, -er 
  -lijk(e) met de uh-klank aan het eind van een meerdelig 
   woord 
 
Voor je lied/rap: 
la lo lu  li ly lie  le lee 
ra ro ru  ri ry rie  re ree 
 
    
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.  

a   la         al      aal   ale  alle 
o   lo         ol      ool   ole  olle 
u   lu         ul      uul   ule  ulle 
i   li          il            iel          lie       ile  ille 
              iele   
e   le         el      eel          lee  ele  elle 
 
 
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.  

a   ra  ar      aar   are           arre 
o   ro  or      oor   ore  orre 
u   ru  ur      uur   ure           urre 
i   ri  ir       ier         rie  ire       irre 
              iere              
e   re*   er           eer**    ree         ere            erre  
 
Waarom die sterretjes? 
 
*Als je aan het eind van een woord 'medeklinker + e' ziet, lees je 
dat altijd met een uh-klank:  de je we ze me te ...... le  re. 
Maar re, als dat de toon uit de toonladder is, spreek je uit met 
de  e-klank:  do  re  mi  fa  sol  la  si  do. Raar hè? 
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**Probeer  eer  met een heel duidelijke  e-klank uit te spreken, 
anders lijkt  eer  teveel op  ir  en dan maak je misschien fouten 
bij het schrijven: De beer komt uit Birma. 
 
Je zal merken dat je meestal niet kan horen of woorden met  
fl/vl beginnen. Ook het begin met  fr/vr/wr hoor je niet echt. 
 
Als je nu zelf woorden en zinnen gaat maken met het 
basispatroon van de  l  en de  r, maak dan vooral ook 
vraagwoordzinnen die beginnen met:  Wie..?  Welk(e)..? Wat...?  
Wanneer...? Waar...?  (waaraan, waarachter, waaraf, waarbij, 
waarbinnen, waarbuiten, waarboven, waardoor, waardoorheen, 
waarheen, waarin, waarlangs, waarmee, waarna, waarnaar, 
waarnaast, waarom, waaromheen, waaronder, waarop, 
waarover, waartegen, waartegenover, waaruit, waarvan, 
waarvandaan, waarvoor) 
Vergeet ook Hoe? Hoeveel? en Hoezo? niet. 
 
Eendelige woorden met de  l: 
la  sla 'bla bla'  vla  al  als  pal  paal  hal  haal  haalt  hals  bal  
baal  balt  baalt  wal  dal  daal  daalt  naald  tal  taal  taalt  
stal  staal  val  vaal  valt  faal  faalt  mal  maal  maalt  mals  
smal  smals  smalst  wals  walst  zal  zaal  blad  lat  laat  laadt  
slaat  laatst  las  plas  last  plast  lak  laks  lap  slap  slab  slaap  
slaapt  laf  laaf  laaft  slaaf  blaf  blad  slaan  laan  land  landt  
plant  lam  vlam  Vlaams  klam  kalm  lamp  klamp  klampt  klad  
kladt  klant  halm  palm  half  zalf  zalm walm  valk  vlak  vlas  
vals  kalf  kaal  kwal  kwaal  slak  slaak  slaakt  plat  plaat  
plaats  plaatst  flap  flapt   
vlo  loop  loopt  slop  sloop  sloopt  slof  sloft  sloof  slooft  ol  lol  
vol  volt  vlot  vloot  wol  wolk  kolk  kolkt  klok  lok  lokt  slok  mol  
molt  lot  loot  lood  bloot  tol  tolt  stol  stolt  stolp  plots  sol  
solt  slot  sloot  bol  dol  dolt  dool  doolt  dolk  tolk  tolkt  wol 
wolk  volk  vlok  flop  plof  ploft  pol  pool  Pool  Pools  hol  holt  
zool  klont  klom  klomp  lomp  plomp 
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plu  kul  knul  hul  hult  hulk  hulp  pul  pulp  pulk  pulkt  luk  lukt  
pluk  plukt Jut en Jul  Juul  lust  vul  vult  nul  lus  plus  sul  zul  
zult  club  clubs  flut  fluks  klus  klust  kluts  klutst  stulp 
lip  liep  lies  Lies  lis  list  slip  sliep  slib  slipt  flip  flipt  pil  spil  
bil  wil  wilt  wild  wiel  vil  vilt  viel  hiel  hield  hielp  til  tilt  stil  
stiel  kil  lik  likt  slik  slikt  klik  klikt  lid  split  splits  splitst  Syl  
slim  list  slis  slist  
les  lest  lees  leest  lek  lekt  vlek  Els  els  lens  elk  hel  heel  hels  
help  helpt  helm  bel  belt  beeld  beeldt  pel  pelt  pels  spel  
spelt  speel  speelt  smelt  smeed  smeedt  smeet  snel  snelt  
knel  knelt  wel  welk  melk  meel  kwel  kwelt  kweel  kweelt  
zwel  zwelt  keel  kleed  kleedt  kleef  kleeft  cel  fel  vel  velt   
veld  veel  tel  telt  teel  teelt  stel  stelt  steel  steelt  deel  
deelt  deels  slee  sleet  sleep  sleept  spleet   
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
lijf  blijf  lijn  plein  lijm  lijmt   slijm  slijk  lijk  lijkt  blijkt  lijd  lijdt  
leid  leidt  slijt  splijt  spijl  klei  vijl  vijlt  vlei  vleit  vlijt  zeil  zeilt  
dweil  dweilt  stijl  steil  lui  luid  luidt  luit  muil  vuil  luis  luik  
kuil  kluit  kluif  kluift  fluit  sluit  sluik  sluis  sluip  sluipt  pluis  
pluim 
laait  loeit  vlooi  vlooit  plooi  plooit  vloei  vloeit  loep  floep  
floept  poel  spoel  spoelt  woel  woelt  voel  voelt vloed  lauw  
klauw  flauw  blauw  sluw  leeuw  leuk   
 
Meerdelige woorden: 
Hallo!  Ali  lila  latex  lama  lama's  lava  lawine  lawines  salade  
salades  alle  alles  allemaal  alleen  slapen  slappe  appel  appels  
appelen  laffe  slaven  bladen  blazen  latten  laten  laden  lades  
lamme  lammeren  blaten  kwallen  kwalen  halmen  walmen  
zalmen  zalven  halzen  kokhalzen  hallen  halen  halve  ballen  
balen  ballon  ballonnen  malen  malle  malse  smalle  vale  vallen  
navel  snavel  snavels  kwalen  kwallen  slaken  slakken  platen  
platte  laken  lakens  lakken  valse  valken  vlakke  vlakken  
plakken  plaatsen  kale  kalme  talen  betalen  talent  als je 
blieft  alsjeblieft   als tu blieft   alstublieft  (als het u belieft)   a.u.b. 
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vlammen  Vlaamse  kasteel  kastelen  kameel  kamelen  
stamelen  stamelt  stapel  stapelt  stapels  pelzen  stapelen  
pellen  scalpel  Alicia 
solo  solo's  lopen  sloppen  slopen  sloffen  sloven  vlotte  
vlotten  vloten  volle  volken  wolken  bolle  bollen  lolly  lolly's  
lolly'tje  molen  mollen  holen  hollen  Lotte  loten  loden  sloten  
potlood  potloden  coca cola's  koala  koala's  chocola  
chocolade  chocoladevla  bewolkt  bevolken  trofee  trofeeën 
Lucas  kukeleku  luxe (met u-klank! Ja raar, maar waar.)  juli  jullie  duo  
duo's  juweel  juwelen  vullen  vulkaan  vulkanen  plukken  lussen 
klussen  klusten  lusten  klutsen  knutsel  knutselt  knutselen  
Lia  Liam  Sylvia  file  files  kilo  kilo's  lippen  liepen  slippen  
sliepen  listen  willen  wilde  wilden  elke  welke  slimme  piloot  
piloten  file  files  hielden  hielen  likken  kille  klikken  klikte  
klikten  titel  titels  spikkel  spikkels  limonade  limonades  
diabolo's   
lepel  lepels  lepelt  lepelen  metaal  metalen  cello  cello's  cellen  
felle  vellen  velen  bevelen  beveelt  vele  nevel  tellen  telen  
stellen  stelen  spelen  spellen  snelle  snellen  knellen  kleden  
delen  slepen  spleten  sleetje  sleetjes  sleeën  kleffe  kleven  
hele  helemaal  lenzen  lente  lentes  slenter  slentert  slenteren 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
lijven  blijven  ijlen  vijlen   lijnen  lijmen  slijmen  lijken  blijken  
lijden  leiden  slijten  zeilen  dweilen  stijlen  steile  luie  vuile  
luiden  fluiten  luizen  luiken  kuilen  kluiten  sluike  sluiten  
sluizen  muilen  tuilen  builen  puilen  huilen  zuilen 
laaien  vlaaien  lawaai  vlooien  plooien  vloeien  loeien  loepen  
poelen  spoelen  boel  heleboel  doelen  koelen  voelen  stoelen   
flauwe  klauwen  luwte  sluwe  leeuwen  leuke  veulen  veulens  
sleutel  sleutels  luxueus  luxueuze 
 
Eendelige woorden met de r: 
Ra ra ..?  arts  aar  aard  aardt  waar  waard  raar  raak  raakt  
arm  darm  warm  bar  bars  barst  Bart  baard  braad  braadt  
rap  rat  rad  raad  raadt  raaf  braaf  ram  raam  Bram  braam  
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bars  barst  wars  waar  zwaar  zwaard  vaar  vaart  dar  dart  
daar  baar  baard  baart  part  paar  paart  paard   jaar  nar  
naar  maar  maart   Mark  markt  sar  sart  Saar  taart  tsaar  
staar  staart  star  start  straal  straalt  ras  kras  krast  kaars  
kaart  rats  krat  kras  krast  kram  kraam  krant  kramp  ramp  
kar  kaart  krak  kraak  kraakt  kraal  klaar  snaar  snars  spaar  
spaart  Ralf  brak  prak  prakt  wrat  wrak  wraak  ark  kwark  
tram  (met Engelse uitspraak zeg je "trem")  stram  trap  trapt  trad   
pro  stro  hor  hoor  hoort  Rob  rond  romp  prompt  rot  rood  
room  drom  droom  dromt  droomt  ros  roos  klos  bros  broos  
bron  brom  bromt  brok  rok  rook  rookt  rooft  dor  door  dorst  
por  port  poort  spoor  spoort  sport  bord  boor  boort  boord  
word  wordt  woord  voor  voort  vorst  borst  korst  fort  Vort!  
noord  moord  sjor  sjort  short (Engels woord, je zegt "sjohrt")  vorm  
vormt  vroom  vork  wrok  tor  torn  tornt  toorn  doorn  Cor  
kort  koor  koord   nor  snor  stort  stoor  stoort  storm  stormt  
stroom  stroomt  strook  krom  kromt  trom  troon  frons  fronst  
troont  kroon  kroont  rol  rolt  scrol  scrolt  trol  drol  drop  dorp  
strop  stroop  stroopt  strook  prop   
ruk  rukt  kurk  kruk  druk  drukt  jurk  Turk  Turks  hurk  hurkt  
uur  kuur  muur  huur  huurt  puur  buur  buurt  durf  durft  duur  
duurt  vuur  vuurt  tuur  tuurt  stuur  stuurt  truck (ck: Engels 

woord)  trucks rul  krul  krult  brul  brult  drup  drupt  drum  drumt  
prut  pruts  prutst  Rus  rups  murw  slurp  slurpt  slurf 
Rik  Ier  bier  pier  dier  rib  riep  trip  rit  riet  friet  fris  fries  
Fries  vries  vriest  'rim ram'  riem  priem  ril  rilt  tril  trilt  bril  
dril  pril  prik  prikt  krik  kriek  strik  strikt  kir  kirt  kier  kiert  
Kris  drie  vier  fier  mier  tier  tiert  sier  siert  stier  stierf  zier  
zwier  zwiert  zwierf  vrind  vriend 
re (de muziektoon!) er  her  hert  eer  heer  per  peer  leer  leert  
speer  rep  rept  rek  reeks reep  Bert  beer  werk  werkt  weer  
weert  werd  ter  teer  der  deert  neer  nerf  erf  werf  zwerf  
zwerft  herfst   stel  steel  steelt  ster  sterf  sterft  streef  
streeft   sterk  strek  strekt  streek  ver  veer  sfeer  verf  verft  
vers  verst  merk  merkt  kerk  krek  kerf  kerft  kreeft  kers  
kerst  keer  keert  kreet  meer  veel  meer  meest  smeer  smeert  
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snert  zeer  zweer  zweert  red  redt  pret  prent  krent  reet  
reed  vreet  wreed  vreemd  wreef  breed  treed  treedt  streel  
streelt  streep  streept  pers  'per se'  (se met  e-klank, Latijns woord)   

 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
rij  rijp  rijd  rijdt  rijk  'het  rijkst'  reik  reikt  lijk  lijkt  prijkt  reis  
reist  rijs  rijst  prei  prijs  prijst  krijt  krijs  krijst  brij  brei  breit  
drijf  drijft  Rijn  rein  trein  treint  drein  dreint  vrij  vrijt  wrijf  
wrijft  
rui  trui  ruim  ruimt  ruik  ruil  ruilt  ruikt  brui  bruist  ruist  
pruik  pruilt  druif  druipt  fruit  kruik  kruit  kruid  kruidt  kruis  
kruist  kruip  kruipt  kruin  kruim   
reuk  reus   neus  deur  beurt  keur  keurt  zeur  zeurt  treur  
treurt  Fleur  kleur  kleurt  breuk  kreuk  kreukt  kreun  kreunt  
dreun  dreunt   
draai  draait  fraai  kraai  kraait  prooi  roei  roeit  boer  boert  
loer  loert  roer  roert  moer  broer  broers  broed  broedt  roet  
roest  roetsj  roetsjt  toer  toert  stoer  voer  voert  vloer  vloert  
woerd  roep  roept  troep  droef  proef  proeft  stroef  wroet 
rauw  grauw  rouw  rouwt  vrouw  trouw  trouwt   
uw  ruw  sluw  spruw  spreeuw   
 
Een woord eindigt op korte klank + n / l / r . 
Ik verklein de betekenis van dat woord met -etje: 
pannetje, bolletje, karretje 
 
Een woord eindigt op lange klank + n / l /r . 
Ik verklein de betekenis van dat woord met -tje: 
maantje, kooltje, buurtje, uiltje, deurtje, treintje. 
 
Een woord eindigt op de letters -lm, -rm. 
Ik verklein de betekenis van dat woord met -pje:              
palmpje, armpje, wormpje, filmpje, helmpje 
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Een meerdelig woord eindigt in het enkelvoud op -en, -el, -er (= 
uh-klanken). 
Ik verklein de betekenis van dat woord met -tje: 
laken  lakentje, bundel  bundeltje, ladder  laddertje 
 
Meerdelige woorden:  
alarm  aria  rare  nare  ware  waren  wanneer  bewaren  bewaar  
bewaart  bewaard  vader  rassen  verrassen  (ver-ras-sen)  
verras  verrast  verassen  (ver-as-sen)  veras  verast  zware  
drama  drama's  raden  radar  raderen  raven  brave  Bravo!  
bravere  braafste  larven  kralen  kraken  braken  brakke  barak  
barakken  arme  warme  warmer  warmere  tarwe  aarde  
Aarde*  bezwaar  bezwaren  zwaarder  zwaardere  bladeren  
deren  ander  anders  andere  Jasper  jammer  starre  tsaren  
staren  fabriek (fa-briek)  fabrieken  fabrikant  januari  april  (a-
pril)  camera  actrice (ac-tri-ce)  actrices  a qua ri um  aquarium  
aquaria  Vlaanderen  amandel  fa ra o  farao 
 
*Het is hoog tijd dat de naam van onze planeet een hoofdletter krijgt en de zon en de 
maan ook: Zon  Maan. De andere planeten van ons zonnestelsel hebben die 
hoofdletter allang.  Als jullie hiermee beginnen, volgen de taalbazen vast en zeker! 
 

over  rover  rovers  verover (ver+over!)  verovert  corona  correct  
drommen  dromen  dorre  porren  Sorry!  roze  (de kleur, zeg: "roh-ze")  
rozen  brosse  broze  rokken  roken  roven  sporten  sporen  
borden  boorden  boren  worden  woorden  'naar voren'  voorn  
noorden  toren  toorn  hoorn  horen  horens  scrollen  snorkel  
snorkelt  snorkelen  storen  stromen  stormen  zomer  zomers  
probleem  problemen  proper  propere  proppen  koper  koperen 
krokodil  komkommer  november  conductrice 
pure  puree  purees  pureer  pureert  pureren  rukken  drukken  
drukke  krukken  uren  huren  dure  duren  turen  vuren  sturen  
durven  krullen  brullen  prullen  druppel  druppels  druppelen  
Russinnen  stucadoor  turnlokaal  turnlerares 
prima  trio  trio's  ribben  virus  coronavirussen  ribbel  ribbels  
rite  ritten  rieten  ritueel  virtueel  frieten   frisse  Friese  
Friezen  vriezen  knispert  knisperen  trillen  prikken  krikken  
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krieken  kiepen  kieperen  kiepert  hyper  kieren  vieren  fiere  
drieën  stieren  stierven  ieder  iedere  liederen  kliederen  
vriendin  vriendinnen  vrienden  winter  winters  citrus  cipier  
cipiers  direct  directe  directrice  crisis  crisissen/crises  circa  
cirkel  cirkels  cirkelt  cirkelen  kelen  circus  circussen  plezier  
directrice  hybride  zilver  zilveren 
eren  peren  beren  leren  heren  veren  verre  meren  kleren  zere  
zweren  speren  repen  reppen  wereld  redden  reden  redenen  
brede  vele  vellen  even  evenaar  neven  lekker  lekkere  leraar  
leraars  leraren  lerares  leraressen  servet  servetten  vreten  
wrede  wreken  weldra  verte  verven  nerven  sterven  stierven  
sterke  sterker  sterkere  strekken  streken  rekken  rekel  rekels    
rekstok  rector  rectrix  expert  experts  expres  extra  extreem 
exemplaar  krekel  krekels  zweren  stellen  stelen  strelen  
strepen  speculaas  breedte  verre  verste  verte  veranda (ve-ran-

da: ve heeft de uh-klank) veranda's  verander (ver-an-der: ver heeft de uh-

klank, want is zonder klemtoon. De klemtoon ligt immers op  an. Het woorddeel 'ver-' 

met  uh-klank wordt vaak zonder de  r-klank uitgesproken.) veranderen   
 
Ik hoor ve- aan het begin van een woord.  
Ik schrijf altijd  v e r-:  verhaal, verbranden, verrassen,..... 
Maar: veranda, venijn, velours                 (zeg: "veloer", Frans woord) 

 

verbrand  verbrandt  verandert  veranderen  vervellen  vervelen  
ververst  verversen  wervel  wervels  zwerver wervelstorm  
leverancier  Nederland  Nederlands  Nederlander  Nederlanders  
Nederlandse  expres  espresso  februari  december  desem 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
ijver  ijzer  ijzeren  rijpe  rijper  rijpere  rijpste  rijden  rijke  rijken  
rijker  rijkere  'het rijkst'  rijkste  reiken  reizen  rijsen  preien  
prijken  prijzen  brijen  breien  eieren  bevrijd  bevrijdt  bevrijden  
cijfer  cijfers  terrein  terreinen  lijken  gelijk  gelijke  gelijken  
vergelijk  vergelijkt  vergelijken  bijzonder (zeg "bizonder") 

uier  luier  luiers  luieren  truien  ruiken  ruiter  ruiters  pruiken  
kruiken  bruisen  duister  verduisteren  luister  luisteren  fluister  
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fluistert  fluisteren  huiver  huiveren  kruisen  kruipen  druipen  
ruilen  pruilen  pruillip  voor+uit = Vooruit!  voor+ruit = voorruit  
voorruiten 
neuzen  reuzen  reuze  keuren  deuren  celdeuren  kleuren  
kreunen  kreukel  kreukels  kreukelen  verkreukelen  kreupel  
kreupele  heuvel  heuvels  auteur  acteur  acteert  acteren  
actrice  directeur  directeurs/directeuren  teleurstellen 
fraaie  kraaien  draaien  draaideur  dooier  dooiers  eierdooiers   
roeien  poeier  sproeier  sproeiers  vermoeien  vermoeit  
vermoeid  moeder  poeder  roepen  roetsjen  proesten  droeve  
proeven  citroen  citroenen  broers  broed  broeden  stoere  
wroeten  veevoer  vervoer  vervoert  rauwe  rouwen  trouwen  
vertrouwen  vertrouwt  vertrouwd  ouder  ouders  oudere  
ouderen  beenhouwer  oerwoud  ruwe  ruwer  ruwere  luwte  
sluwe  sluwer  sluwere  spreeuw  spreeuwen  
 
Raar hè, dat we bijzonder moeten schrijven met de lange ij, 
maar die  ij  hier uitspreken met een i-klank. 
 
Je las en schreef het woord(deel) 'lijk' tot nog toe met de   
ij-klank en de lange ij. Dat 'lijk' betekent iets en heeft de 
klemtoon: Ach jee, een lijk van een vogeltje.  
  Je hebt (on)gelijk! Wij zijn gelijk klaar! 
  Hij lijkt niet op zijn vader.  
  We gaan deze dingen eens vergelijken. 
Maar als 'lijk' aan het eind van een meerdelig woord staat en 
geen betekenis heeft, heeft het de onbeklemtoonde  uh-klank:  
je zegt dan "-luk":  
 
Ik hoor -luk(ke) zonder klemtoon aan het eind van een woord.  
Ik schrijf  -lijk(e): 
dadelijk, vrolijk(e), huwelijk, vriendelijk(e), eerlijk(e), lelijk(e)  
eigenlijk(e), moeilijk(e), makkelijk(e), verrukkelijk(e) .... 
     
Dus, geluk (want -luk heeft de klemtoon) en daarmee zijn 
tegendeel: ongeluk. 
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Les 46 ank  enk  ink    onk    unk 
  anke         enke         inke           onke         unke         
 
an        ank      anne   anke     
on        onk               onne     onke         
un        unk      unne     unke  
in        ink        inne     inke    
en        enk       enne     enke     
 
Vanzelfsprekend ga jij nu eerst zelf woorden bedenken en 
schrijven waarin je die  ank-, enk-, ink-, onk-, unk-klanken hoort.  
Het zijn altijd korteklankwoorden die eindigen op -nk.  
 
Welke zinnen en vraag(woord)zinnen ga je met jouw woorden 
maken?  Welke verkleinwoorden? 
En daarna met de onderstaande woorden. 
 
Eendelige woorden: 
bank  dank  dankt  tank  rank  rankt  jank  jankt  mank  flank  
plank  blank  slank  klank  drank  
honk  bonk  bonkt  vonk  vonkt  zonk  blonk  klonk  ronk  ronkt  
dronk   
dunk  punk  'mij dunkt' / 'me dunkt'   skunk = stinkdier  skunks 

inkt  hinkt  hink  pink  bink  vink  drink  drinkt  flink  zink  zinkt  
zonk  stink  stinkt  kink  knik  klink  klinkt  link  links  lynx  slinks 
Henk  wenk  wenkt  tank (met Engelse uitspraak: "tenk")  tankt  denk  
denkt  krenk  krenkt  drenk  drenkt  zwenkt uit 
 
Meerdelige woorden: 
 

banken  danken  bedankt  bedanken  ranken  tanken  janken  
manke  flanken  planken  slanke  blanke  blanken  wankel  
wankelt  wankelen  anker  ankers  kanker  kankert  kankeren  
bonken  blonken  honken  ronken  dronken  onkel  nonkel  nonkels  
vonken  fonkel  fonkelen  flonker  flonkert  flonkeren  donker  
donkere  donkerder  donkerste  klonken   
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inkten  hinken  pinken  binken  zinken  vinken drinken  stinken  
linken  linkse  lynxen  linksen  linker  klinken  flinke  hinkel  hinkelt  
hinkelen  winkel  winkelt  winkels  winkelen  twinkel  twinkelt  
twinkelen  klinker  klinkers  drinken 
bunker  bunkers  hunker  hunkert  hunkeren  punker  punkers   
enkel  enkels  enkele  denken  bedenken  bedenkt  verdenken  
verdenkt  wenken  krenken  venkel  venkelknol  uitzwenken 
 
Nee, geen woorden met meerletterklinkers. 
Hoezo niet? 
Meerletterklinkers zijn lange klanken.  
Die kan je dus niet combineren met de  nk-uitgang van het 
woord. 
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Les 47 het volledige basispatroon met  h  p  b    j  y (= j)    
  w f  v    t  d    n  m    s  z  c    k  c  x  q   l r   g/ch 
  de trappen van vergelijking 
 
Voor je lied/rap: 
ga go gu  gi gy gie  ge  gee 
 
De g-klank wordt geschreven met de letter  g, maar ook met de 
letters  ch.    
Wanneer moet je de  g  en wanneer de  ch  gebruiken?  
 
Ik hoor aan het begin van een woord een  g-klank. 
Ik schrijf een  g: gat, gaaf, gok, goor, gul, guur, gil, geld, geel. 
Maar:  chloor,  chroom,  chaos 
 
1.     2.      3.                  4.                5.     6.    
a  ga  ag  aag    age  agge  
o  go  og       oog    oge           ogge    
u  gu  ug       uug    uge           ugge   
i  gi          ig            ieg  gie   ige            igge             
                       iege   
e  ge         eg       eeg          gee   ege           egge 
 
Ik hoor aan het eind van een woord een g-klank. 
Ik schrijf een  g:  dag, zaag, log, hoog,  brug, big, wieg, weg, 
        leeg ....    
Maar:  ach, de lach/ik lach, och, noch...noch*, doch, toch,  
     joch, ik poch, de kuch/ik kuch, zich, pech, ik juich  
 
En dit is nogal logisch, hè:   
 
ik lach, dus:  jij lacht, wij lachen. 
ik poch, dus:  zij pocht, zij pochen. 
het joch, dus:  het jochie, de jochies 
ik kuch, dus:   u kucht, jullie kuchen. 
ik juich, dus:  het jochie juicht, de jochies juichen. 
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Al die 'Maar:...-woorden' moet je goed in je hoofd stampen.  
Maak er maar zinnen mee.  
 
'Jan noch Piet' =  Noch Jan noch Piet ...'  
De betekenis is:   Jan niet en ook Piet niet ... . 
Bijvoorbeeld:  Noch Jan noch Piet bakt bananen. 
         Jan noch Piet bakt een eitje. 
 
Je gaat nu eerst je eigen woorden met de  g  fabriceren.  
Bij kolom 3, de korte klank, kom je wellicht woorden tegen met 
een 'korte klank + gt-klank'.   
Pas op, die woorden schrijf je misschien níet met  -gt!   
Wil je weten hoe dan wel?   
Kijk dan eerst naar de taalregel over 'acht-, echt-, icht-, ocht-, 
ucht in Les 49. 
 
Eendelige woorden/woorden van 1 lettergreep/1 woorddeel: 
Ga!  Ach nee!  gans  gaan  gap  gapt  gaap  gaapt  grap  grapt    
gal  galg  gaf  gaaf  graf  graaf  graaft  graan  graag  traag  
draag  draagt  kraag  gard  gaard  gaar  gaart  gram  gat  gaat  
gas  gaas  gast  gras  graas  graast  graat  graad  glad  glans  
glas  dag  daag  daagt  mag  maag  haag  zag  zaag  zaagt  rag  
ragt    vlag   vlagt  plag  plaag  plaagt  slag  slaag  slaagt  klaag    
klaagt  draag  draagt  vaag  vraag  vraagt  kraag   traag  lag  
laag  lach (de lach, ik lach)  lacht  Bach 
Goh!  Och!  toch  gom  grom  gromt  gok  gokt  boog  zoog  toch 
toog  rog  gort  goor  gloort  chloor  grof  god  goot  grot  groot  
grond  chroom  golf  golft  volg  volgt  vlog  vlogt  vloog  glom  
blog  log  logt  trog  droog  droogt  dog  doch  joch  poch  pocht  
nog 'noch...noch'  zorg 
gup  gut  guts  gutst  Guust  Guus  gun  gunt  gunst  gum  
gumt  gul  gulp  guur  gluur  gluurt  mug  rug  brug  vlug  stug  
spuug  spuugt  kuch  kucht 
gil  gril  lig  ligt  licht  lieg  liegt  gif  gips  glim  glimt  ginds  
grind grint  grient  giet  Griet  gier  griep  Griek  wieg  wiegt  
vlieg  vliegt  big  zich  gym  gymt   
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gen  geen  geef  geeft  gesp  geest  gek  geld  geldt  geel  grens  
greep  heg  deeg  neeg  veeg  veegt  weg  weeg  weegt  reeg  
kreeg  leg  legt  leeg  leegt  zeg  zegt  erg  berg  dwerg  merg  
dreg  dregt  pech 
 
Eendelige woorden met de meerletterklinkers: 
Gijs  geit  gein  grijp  grijpt  grijs  glij  glijd  glijdt  hijg  hijgt  vijg  
neig  neigt  rijg  rijgt  stijg  stijgt  zijg  zijgt  zwijg  zwijgt   
guit  huig  buig  tuig  zuig  ruig  juich  juicht 
geur  geurt  teug  'heug en meug' 
gaai  graai  graait  gooi  gooit  glooit  groei  groeit  gloei  gloeit  
goed  gloed  groep  groef  groet  groen  droeg  kroeg  vroeg  
gauw  grauw  goud  gruw  gruwt  deug  deugt  geeuw  geeuwt  
 
Meerdelige woorden: 
Om die goed te schrijven, heb je de volgende taalregels nodig. 
Ook deze Maar-woorden moet je uit je hoofd leren. 
 
Ik hoor een korte klank + g-klank + klinkerklank. 
Ik schrijf  agge,  ogge,  ugge,  igge,  egge: 
   vlaggen, logge, bruggen, liggen,  zeggen. 
Maar: lachen, kachel, hachje, echo, lichaam, richel, bochel, 
rochel, pochen, parochie, kuchen, "uche uche" 
 
Ik schrijf na een lange klank altijd één  g:   
lage, hoge, spugen, vlieger, zegen. 
Maar: biechten, giechelen, goochelen, goochem, loochenen,  
    huichelen, juichen. 
 
aten  gaten  gapen  gappen  gave  gaven  gare  garen  garens  
gaarne  gaten  chaos  gassen  gazen  bagger  dagen  magen  
mager  lager  lagere  hagen  wagen  zagen  waggel  kachel  
waggelt  waggelen  lachen  hachje  vragen  grassen  grazen  
gratis  grappen  graven  granen  grammen  graden  gladde  
grazen  glazen  glanzen  ganse  ganzen  vlaggen  vlaggetje 
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raggen  ragebol  zachte  zachter  zachtere  zachtst  zachtste 
garage  (zeg: "ga ra zje")   

logo  logo's  ogen  bogen  togen  hoge  mogen  goden  zogen  
gore  gozer  gozers  goten  grote  groter  grotere  grootst 
grootste  goden  grootte  grotten  grootmoeder  grootvader  
globe  globes  gommen  grommen  gokken  golven  vogel  goochel  
goochem  goochelt  goochelen  loochenen  volgen  vlogen  
vloggen  jochie  parochie  bochel  rochel  rochelen  rogge  roggen  
logen  logge  inloggen  bloggen  drogen  droger  drogere  
droogst  droogste  morgen  zorgen   
Hugo  guppy  guppy's   gunnen  gunsten  gummi  gummen  gulle  
gulpen  gure  muggen "uche  uche"  kuchen  ruggen  ruggetje  
terug  bruggen  bruggetje  burger  burgers  
giga  giro  iglo  gieten  gieter  gieters  Grieken  Griekse  biggetje  
liggen  lichaam  lichte  lichter  lichtere  lichtst  lichtste richel  
wiegen  biecht  biechten  liegen  vliegen  spiegel  giechel  
giechelt  giechelen  glimmen  ginds  daarginds  yoga  yoghurt  
gymmen  gymlokaal  zigzag  zich 
mega  geven  gegeven  genen  genezen  gele  gelezen  geheel  
egel  egels  kegel  kegels  kegelen  regel  regels  regelen  lege  
legen  leggen  leger  legers  dreggen  tegen  tegel  tegels  
betegelen  wegen  weggetje  zegel  zegels  zeggen  zegen  degen  
degens  negen  9  negens  regen  het regent  heggen  heggetje  
echo  erger  ergert  ergeren  ergens  nergens  België  bedank  
bedanken  bedenk  bedenken  verdenk  verdenken 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
grijze  gordijnen  glijden  grijpen  grijper  geleden  geiser  geisers  
hijgen  vijgen  zwijgen  neigen  rijgen  reiger  reigers  dreigen  
krijgen  stijgen  steiger  steigers  steigert  steigeren  Hongarije  
Bulgarije  Turkije   
buigen  duigen  ruige  zuigen  geluid  juichen  huichel  huichelt  
huichelen  goede  beter  betere  best  beste  groeten  groenten  
groene  groener  groenere  groenst  groenste  vroeger  vroegere  
vroegst  vroegste  graaien  gooien  glooien  glooiend  goeie  
gloeien  gloeiend  vloeien  vloeiend  groeien  groeiend  ouder  
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oudere  oudst  oudste  grootouders  gouden  grauwe  augurk  
gruwen  geuren  leugen  deugen  deugniet  geeuwen 
 
laag, lager, laagst,   of  lage, lagere, laagste 
duur, duurder, duurst,  of  dure, duurdere, duurste 
vals, valser, valst,   of  valse, valsere, valste 
goed, beter, best,   of  goede, betere, beste 
veel, meer, meest,  of  vele, meerdere, meeste 
 
Je bent zo'n rijtje, die je als het ware op drie traptreden kunt 
zetten, al vaker in de blauwe voorbeeldwoorden tegengekomen.  
Ze worden genoemd de trappen van vergelijking: 
 
Eerst de stellende trap = het grondwoord  
          (laag, duur, vals, goed, veel) 
 
Dan de vergrotende trap die eindigt op -er  
     of op -der bij woorden die eindigen op -r 
 
Tenslotte de overtreffende trap, die eindigt op -st.  
 
Van welke woordsoort zijn zulke woorden? 
Als je zinnen maakt met zulke woorden wordt het vast 
gemakkelijker om het antwoord te bedenken. 
 
Ja, ze zeggen iets over een zelfstandig naamwoord of over een 
werkwoord. Het zijn dus bijvoeglijk naamwoorden of bijwoorden: 
 
Ik / hoor / een valse toon / in jouw liedje. 
    lw.   bn.    zn.    vz.          zn.  
 
Hij / speelt / vals. 
                      bw. 
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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. 
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Les 49  -acht   -ocht   -ucht   -icht   -echt 
 
Als je een korte klank + gt  hoort, moet je opletten, want dat zit 
zo: 
 
Ik hoor agt, egt, igt, ogt, ugt aan het eind van een woord. 
Ik schrijf  acht*  echt  icht  ocht  ucht:     * "a cee ha  tee"    enz. 
  nacht  recht  licht  bocht  lucht 
Maar:   om te vlaggen          men vlagt 
      om te raggen    hij ragt 
      om in te loggen          wie logt in ? 
      om te bloggen/vloggen     ze blogt/vlogt 
      om te liggen       hij ligt      
      om te leggen       zij legt 
      om te zeggen             jij  zegt 
      om te dreggen           iemand dregt naar ..  
      om te eggen               de boer egt 
 
Het lijkt alsof de 'Maar..-lijst' langer is dan de lijst woorden die 
onder de taalregel vallen. Echter, het tegendeel is waar.  
 
Wat is de woordsoort van al die 'Maar:..-woorden' ? 
Juist, dat zijn 'hele werkwoorden'/infinitieven.  
In deze 'om te..-woorden' hoor je geen t-klank !!! 
Als je altijd netjes persoonsvormsommen maakt, hoef je de 
'Maar:..-woorden' eigenlijk niet te onthouden. 
 
Overigens,  er zijn geen woorden met  ycht.  
 
Eendelige woorden: 
dag  acht  8  dacht  jacht  wacht  vacht  rag  ragt  vracht  
vraagt  dracht  nacht  mag  macht  zag  zacht  lag  lach  lacht  
klacht   kracht  vlag  vlagt  vracht  plag  placht  pracht  gracht  
schacht  slacht 
pocht   bocht  vlog  vlogt  vlocht  vocht  tocht  mocht  zog  
zocht  kocht   
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kuch  kucht  lucht  klucht  vlucht  vrucht  tucht  zucht  burcht 
jicht  wicht  dicht  nicht  zicht  lig  ligt  licht  plicht  richt  
schicht   
echt  heg  hecht  vecht  dreg  dregt  specht  zeg  zegt  leg  legt  
knecht  recht  rechts  slecht  slechts 
 
Meerdelige woorden: 
dachten  gedachte  gedachten  verdacht  verdachte  jachten  
wachten  verwachten  vachten  vrachten  klederdrachten  
nachten  machteloos  zachte  zachter  zachtere  zachtste 
krachten  vrachten  plachten  grachten  schachten  slachten 
pochten  bochten  gedrocht  gedrochten  vlochten  gevlochten 
tochten  mochten  zochten  gezocht  kochten  gekocht   
kuchten  gekucht  vruchten  luchten  gelucht  vluchten  gevlucht  
zuchten  gezucht  kluchten  gerucht  geruchten  duchten  
geducht   
wichten  gewicht  gewricht  gewrichten  dichte  dichter  
dichters  dichtbij  dichterbij  nichten  vergezicht  weerlicht  
bliksemschicht 
echte  hechte  hechten  vechten  vechter  vechters  spechten  
knechten  rechte  rechtse  rechter  rechters  slechterik 
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Les 50   an  ang  ange    en  eng  enge    in  ing   inge  
  on  ong  onge    un  ung  unge  
  verkleinwoord maken met -etje van eendelige  
   woorden op ang/eng/ing/ong 
  verkleinwoord maken met -inkje van meerdelige 
   woorden op -ing 
    
       
Net als de  nk  maakt  de  ng  de voorafgaande klinker kort. 
Een lange klinkerklank + ng/nk bestaat niet in het Nederlands. 
 
We gaan de verschillen in uitspraak en schrijfwijze nog eens 
op een rijtje zetten:  
 
an   ank    ang   
en     enk      eng   
in       ink       ing   
on     onk      ong   
un     unk      ung    
 
Er zijn geen Nederlandse woorden die eindigen op  yng . 
 
En er zijn geen Nederlandse woorden met  -ngk  aan het eind 
van het woord(deel)!   
De  ng  en de  nk  mag je dus nooit mixen! 
 
Ik schrijf hetzij  -ng, hetzij  -nk  in een woord(deel). 
 
Eendelige woorden/eenlettergrepige woorden:  
bank  blank  bang  pang  hang  hangt  jank  jankt  wang  vang  
vangt  vangst  flank  tank  tankt      met de Engelse uitspraak "tenk(t)"  
tang  dank  dankt  zang  lang  langs  langst  klank  plank  slank  
slankst  slang  stank  stang  rank  rankst  rang  gang   
eng  Henk  schenk  schenkt  wenk  wenkt  breng  brengt  meng  
mengt  streng  krenk  krenkt  kreng   
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inkt  bink  hink  hinkt  link  links  blink  blinkt  bling bling  flink  
vink  vinkt...af  ving  ding  dingt...mee  ging  drink  drinkt  dring  
dringt  stink  stinkt  zink  zinkt  zing  zingt  kring  ring  ringt  
wring  wringt    
honk  bonk  bonkt   'ding dong'  jong  vonk  vonkt  tong  drong  
dronk  zong  zonk  long  lonk  lonkt  blonk  gong  schonk  stronk 
unk  dunk  punk  mij dunkt/me dunkt  skunk  skunks  
 
Volgt er een  t  na de  ng, dan lijkt het soms wel dat je ook nog 
een  k  hoort. Maak een woordpaar om het je helemaal duidelijk 
te maken: 
 
  ze zingt     ze zinkt 
                 ik  zing     ik  zink 
         (om te) zingen     (om te) zinken   
   
Als we zo'n ng/nk-woord langer maken door er een klinker 
achter te plaatsen, verhuist de  g  of de  k  naar de volgende 
lettergreep/het volgende woorddeel:  
 
an-ne  an-ke  an-ge 
en-ne  en-ke  en-ge 
in-ne   in-ke   in-ge 
on-ne  on-ke  on-ge 
un-ne  un-ke  un-ge 
 
De verdeling in lettergrepen/woorddelen van deze woorden met 
-ng/-nk valt telkens tussen die 2 medeklinkers: 
bun-ge-len,  bun-ker, hen-ge-len, en-ke-le, dwin-ge-land, .... 
Dus gewoon volgens de taalregels die je al kent uit Les 41. 
 
Meerdelige woorden/woorden met meerdere lettergrepen: 
Anke   angel  angels  anker  ankers  banken  bange  banger  
bangere  bangste  hangen  janken  wankel  wankelt  wankele  
wankelen  wangen  vangen  vangsten  tanken   tango  tango's  
danken  dank je wel  dankjewel  dank u wel  dankuwel   mango  
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mango's  manco  blanco  lange  langer  langere  langste  klanken  
stangen  slangen  slanke  slanker  slankere  slankst  slankste  
ranken  rangen  gangen  
enke  enkel  enkels  enkele  enge  engel  engelen  Engels  Engelse   
Engelsen  bengel  bengels  enger  engere  engst  engste  engerd  
engerds  hengel  hengels  hengelt  hengelen  stengel  stengels  
wenken  schenken  brengen  mengen  mengsel  mengsels  
strenge  strenger  strengere  strengst  strengste  krenken  
krengen  schenkel  verlengen  verlengt  verlengd  verlengen  
verdenken  geschenken 
Inge  binken  blinken  hinken  hinkelen  linken  linker  linkse  flinke  
flinker  flinkere  flinkst  flinkste  vinken  vingen  dingen  gingen  
winkel  winkels  stinken  zinken  zingen  ringen  dringen  drinken  
wringen  klinken  kringen  kringelt  kringelen  krinkel  krinkelt  
krinkelen  rinkel  rinkelt  rinkelen  Inca  Inca's 
honken  honger  bonken  donker  donkere  donkerder  donkerst 
donkerste  jonge  jongen  jongens  jonger  jongere  jongste  
jonkie  jonkies  flonker  flonkert  flonkeren  vonken  tongen  
drongen  zongen  zonken  longen  lonken  blonken  klonken 
stonken  stronken  schonken  gongen  oncoloog  oncologen 
hunker  hunkert  hunkeren  bunker  bunkers  bungel  bungelt  
bungelen  punker  punkers  slungel  slungels 
 
Ik heb een eendelig zelfstandig naamwoord dat eindigt op 
ang/ong/eng/ing. 
Ik maak het verkleinwoord met dat woord + etje: 
wang  wangetje, tong  tongetje, kreng  krengetje, ding  dingetje 
 Ook: jongen  jongetje. 
 
Ik heb een meerdelig zelfstandig naamwoord dat eindigt op 
-ing. 
Ik maak het verkleinwoord met  -inkje: 
paling  palinkje, woning  woninkje, bunzing  bunzinkje, fitting 
fittinkje, helling  hellinkje 
Maar: wandelingetje, leerlingetje 
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Les 51 -ig/-ige: de ug-klank zonder klemtoon aan het eind 
         van een meerdelig woord 
 
Tot nog toe was je gewend om de uh-klank-zonder-klemtoon 
aan het eind van een meerdelig woord meestal te schrijven met 
een  e. Je kent al: 
    medeklinker + e de, dure 
    medeklinker + en kleren, sturen  
    medeklinker + em adem, bezem, bodem  
    medeklinker + er ader, honger 
    medeklinker + el  lepel, hagel 
 
Telkens die  e  als 'sjwa', als onbeklemtoonde  uh-klank. 
Het zou fijn zijn geweest als je daarmee altijd kon doorgaan. 
 
Maar, de ontwerpers van onze taalregels hadden andere 
ideeën. Het mag helaas niet allemaal gemakkelijk worden. 
Ze verzonnen nog meer manieren om zo'n 'sjwa' te schrijven. 
Grrrrr!  
Je leerde al in Les 45 dat -lijk(e) de onbeklemtoonde uh-klank 
kan hebben: eerlijke, dadelijk, onduidelijk, ....  
Maar nu komt er nóg een nieuwe sjwa-combinatie. 
Succes bij het onthouden en toepassen van deze nieuwe 
taalregel: 
 
Ik hoor de klank  ug  aan het eind van een meerdelig woord. 
Die klank  ug  heeft niet de klemtoon in dat woord. 
Ik schrijf altijd  -ig(e):     Zeg: "i gee of i gee e" 

jarig, nodig, nuttig, zielig, bezig, treurig  
jarige, nodige, nuttige, zielige, bezige, treurige  
 
Ik hoor aai/ooi/oei/ui + ug-klank. Ik schrijf altijd -ig(e): 
lawaaiig lawaaiige, zooiig zooiige, goeiig goeiige, buiig buiige 
 
Bijzonder hè, die 2  i's na elkaar. Zoiets gebeurt ook bij 
aai/ooi/oei/ui + ing: draaiing, glooiing, begroeiing, opruiing 
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Even een weetje over deze trap van vergelijking:   
weinig, minder, minst! 
 
En wat staat jou nu te doen?  
Goed geraden! Uit je hoofd, of uit alle vorige lessen, kan je nu 
woorden of woorddelen gaan zoeken, waarmee je met die  -ig  
of  -ige  aan het eind weer een nieuw woord krijgt.  
 
Nog een opfrissertje nodig? 
Als je de  ug-klank mét klemtoon hoort, dan schrijf je die altijd 
met een ....? 
Ja, met de  u:  rug, terug, bruggen, zuchten, ..... 
 
En daarna? 

FEEST 
 

een HIEP  HIEP  HOERA voor jou! 
 

Dit lerenlezenverhaal  is uit. 
 

Wat heb je hard gewerkt. 
Sta maar trots te glimmen. 

 
Je kan nu al heel wat lezen en schrijven. 

 
Je kan zelfs dit Logisch Leren Lezen-boek al voorlezen aan een 

beginneling(etje). 
 
 

PROFICIAT !!! GEFELICITEERD  !!! 
 
 
Logisch Leren Lezen is héél nieuwsgierig naar hoe jouw 
verslagkaft er uitziet.  
Graag foto's en jouw ervaringen naar Renée: 
info@logischlerenlezen.be 
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Logisch Leren Lezen Letters om uit te knippen!







A B C D E F

G H I J K L



M N O P Q R

S T U V W



X
Y Z



LOGISCH  LEREN  LEZEN, deel 1  Wat steeds weer te doen?   
       (met ingang van Les ...) 
 

  1.  Je eigen lesverslag (eigen tekst, tekeningen, knipsels...) maken en 
 in je ringmap voegen. (Les 1) 
  2.   Eén keer per dag het alfabet hardop opzeggen, terwijl je de letters 
 aanwijst.  (Les 1) 
  3. Eén keer per dag alle groene taalregels hardop herhalen. (Les 2) 
  4.   Bedenk of een woord een enkelvoud of een meervoud is, of geen van 
 beide. (Les 2)   
  5. Waar is links, waar is rechts (van iets) van mij uit gezien? (Les 3)  
  6. De pagina's van de verslagmap lesgewijs nummeren. (Les 3) 

  7. Eén keer per dag de namen van de cijfers hardop opnoemen, terwijl 
 je de cijfers aanwijst en de cijfers schrijven. (Les 4) 

  8. De cijfers van getallen/aantallen/nummers opnoemen, één voor één 
 van links naar rechts. (Les 5) 

  9. De letters van het alfabet (met ronde vormen) zelf met de hand 
 gaan schrijven. (Les 6) 

10. Oefenen met hardop de plaats van een letter aan te duiden:  
 vóór/links van  of  achter/na/rechts van een andere letter. (Les 7) 

11. Oefenen met woorden te spellen door de namen van de letters van 
 een woord één voor één van links naar rechts op te noemen. (Les 8) 

12. Oefenen met losse letters op enkel gevoel te herkennen en juist op 
 de 'grondlijn' te leggen. (Les 9) 

14.    Spel-spelletjes spelen. (Les 11) 

15.   Oefenen welke letters in woorden klinkers zijn, welke medeklinkers 
 zijn. (Les 13) 

16. Enkele klinkers in groepjes dicteren aan jezelf en anderen + het 
 resultaat beoordelen. (Les 15) 

17. Het schrijven van het vraagteken en uitroepteken oefenen. (Les 16) 

18. Oefenen met iets is horizontaal/verticaal, iets ligt/staat, ik leg/zet. 
 En voorbeeld(vraag)zinnen daarmee maken. (Les 16) 

19. Beoordelen of klinkerklanken in woorden 'lange' of 'korte' klanken 
 zijn. (Les 18) 

20. Lange woorden, dus met veel letters, en korte woorden bedenken, 
 laten opschrijven, en daarin de klinkers met korte (k) of lange klank 
 (l) aanduiden. (Les 20) 

21. Eén keer per dag het LLL klinkeroverzicht hardop en spellend lezen. 
 Meerletterklinkers dicteren aan jezelf en anderen. (Les 22) 

22. Altijd de schrijfwijze vragen van woorden die je nog niet kent. (Les 22) 

23. Praat Algemeen Nederlands in de klas. (Les 23) 

24. Via 'klinkereilandjes', woorddelen zien en laten horen. (Les 24) 



a  b  c   d  e  f  g 
 

h  i  j    k  l  m    n  o  p 
 

q  r  s  t   
 

u  v  w 
 

x  y  z 
 
 

A   B   C     D   E   F   G 
 
 

H   I   J      K   L   M      N   O   P 
 
 

Q   R   S   T  
 
    

U   V   W  
 
 

X   Y   Z 
 
 

Logisch  Leren  Lezen       het alfabet 
          26 letters 
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LOGISCH  LEREN  LEZEN     Taalregels Les 2 tot en met 24 
 
           Les 2 

 
 Enkelvoud betekent  1 van .... iets. 
 Meervoud betekent  2 of meer van ..... iets. 
 
 
            Les 2 

  
 Een woord verandert als het van enkelvoud  
 naar meervoud gaat, of omgekeerd. 
 
 
           Les 4 

 
 Ik ken de namen van de 10 cijfers: 
 0  1    2      3        4       5 6   7    8       9 
 nul een  twee   drie    vier   vijf   zes   zeven  acht   negen 
 
 
           Les 4 

 
 Met cijfers schrijf ik getallen, aantallen, nummers,  
 hoeveel van iets (= hoeveelheden). 
 
 
           Les 6 

 
 Ik schrijf de eerste letter van voornamen en van 
 familienamen/achternamen altijd met een hoofdletter.  
 Zulke namen noem ik: eigennamen. 
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           Les 7 

  
 Ik kan de plekken naast een letter noemen: 

    links  f  rechts  

    vóór  f  na 

    vóór  f  achter 
 

 
           Les 8 

 
 Ik spel de letters van een woord één voor één, van links 
 naar rechts, met hun naam uit het alfabet. 
 
 
           Les 10 

 
 Een 'gewone zin' begint met een hoofdletter en  
 eindigt met een punt. 
 
 
           Les 10 

 
 Een 'gewone vraagzin' begint met een hoofdletter en 
 eindigt met een vraagteken. 
 
 
           Les 10 

 
 Een 'vraagwoordzin' begint met een vraagwoord en  
 eindigt met een vraagteken. 
 De vraagwoorden zijn:  Wie..?  Wat..?   Wanneer..?
 Waar..?   Waarom..?  Welk..?  Welke..?  Hoe/Hoezo..?   
 Kortweg: w-woorden of hoe. 
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           Les 10 

 
 Ik schrijf altijd binnen kantlijnen. 
 
 
           Les 13 

  
 De letters  a, e, i, o, u  klinken in hun eentje luid. 
 Hun klank is gelijk aan hun alfabetnaam.  
 Daarom zijn het klinkers. 
 De  y  is ook een klinker als die klinkt als de  i. 
  
 Alle andere letters zijn medeklinkers. 
 De  y  is medeklinker als die klinkt als de  j. 
 
 
           Les 15 

 
 Ik lees teksten horizontaal, van links naar rechts. 
 Dat is de leesrichting. 
 
 
           Les 17 

  

 De alfabetklank van een klinker wordt ook genoemd: 
 de lange klank van een klinker. 
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           Les 18 

  
 Ik hoor het verschil tussen een lange klank en een korte 
 klank van klinkers: a  ah 
     o  oh 
     u  uh 
     i   ih 
               y=i  ih 
     e  eh / uh 
 
   
           Les 19 

 
 Alleen de klinkers hebben lange of korte klanken. 
 
 
           Les 21 

  
 Dubbele klinkers hebben precies dezelfde klank als de 
 alfabetklank van de enkele klinkers: dezelfde lange klank. 
 
 
           Les 21 
 
 Ik moet de klank van de dubbele klinker dus niet langer 
 aanhouden, niet langer rekken, dan die van de enkele 
 klinker! 
 
 
           Les 21 
 
 Meerletterklinkers zijn lange klanken, net als de enkele  
 en de dubbele klinkers,  
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           Les 24 
 
Ik noem een woord met 1 klinkerdeel:  
woord met 1 woorddeel, of  
woord met 1 lettergreep, of               

eendelig woord. 
 
 
           Les 24 
 
Ik noem een woord met meer dan 1 woorddeel/lettergreep een 
meerdelig woord. 
 
 
           Les 24 
 
Ik hoor telkens twee lange klanken in  ea, eo, ia, io, iu, ua, uo. 
Ik hoor daarom 2 woorddelen. 
 
 
           Les 24 
 
 Ik ken het verschil in uitspraak en spelling tussen: 
  oe  eo 
  au  ua 
  ou  uo 
  ui  iu 
  ai  ia 
  oi  io 
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SPELSPELLETJES  Les 11 t/m 24 
 
 
Hieronder lees je een paar suggesties, maar nog beter is het als je ze zelf 
verzint. 
 
Ga je jouw spelletje doorgeven aan info@logischlerenlezen.be om op deze 
plaats te zetten? 
Dat zou super zijn!! 
 
En als je dat leuk vindt, zetten we ook erbij wie dat spelletje verzonnen 
heeft/hebben en op welke basisschool die auteur(s) zit(ten).  
 
 1. Om de beurt in een kring(etje) de volgende letter van het alfabet 
zeggen. Na een vergissing roepen de anderen: "Bijna goed" en de juiste 
letter. 
 
 2. Idem, terwijl je de vorige letter herhaalt. 
 
 3. Idem, terwijl je jouw letter pakt uit de letters die midden in de kring 
liggen. Als de letters 'op' zijn, toont men om de beurt (een van) zijn 
letters en moet de groep de naam ervan roepen. 
 
 4. Op de plaats staand (of stappend), met het linkerbeen beginnend, 
noemt men alle letters van het alfabet.  
 
 5. Op de plaats staand (of stappend), met het rechterbeen beginnend, 
noemt men elke 2e letter niet (dus een stille stap), maar de daarna 
volgende letter weer wel. 
 
 6. Geef op een (deel van een) pagina uit een 
krant/tijdschrift/reclameblad enz. alle woorden met twee letters 
eenzelfde kleur. Laat die woorden voorlezen en maak een zin met zo'n 
woord. 
Doe dat ook met woorden van 3, 4, .... letters. 
 
 7. Geef op een pagina uit een krant/tijdschrift/reclameblad enz. alle 
woorden met een bepaalde letter aan het begin/het eind/ er ergens in 
een bepaalde kleur. Laat die woorden voorlezen en maak een zin met zo'n 
woord. 
 



 8.  ???? 
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De klank van de medeklinker valt niet te roepen (bij Les 13): 
 
de bee Je lippen in tussenin-persstand (m  b   p:  bij de  p  
  hard persen, bij de  m niet persen) 
 
de cee   Een sisje, de  s-klank, of zoals bij de  k. 
 
de dee   Je adem inhouden en wat geduw met je    
  tong in de buurt van je boventanden. 
  
de ef Een beetje raar blazen met je  boventanden bij je  
  onderlip. 
 
de gee Je schraapt je keel. Als je dat lang doet krijg je  
  keelpijn, maar herrie maken lukt niet zo. 
 
de ha  Een zuchtje. 
 
de jee Als je hard drukt om die letter te maken, krijg je een 
  rood hoofd, geen geluid. 
 
de ka   Net zoiets als bij de  j,  maar meer druk op je keel. 
 
de el    Je tong bij je boventanden, lippen van elkaar.  
 
de em Net als bij de  b  je lippen op elkaar en dat 'lekker  
  lekker'-geluidje maken. Valt niet te roepen of te  
  zingen. Hooguit te neuriën. 
 
de en  Lippen van elkaar, je kan je tanden laten zien. Alleen 
  neuriebaar. 
 
de pee Zoals de  b, maar nu je lippen hard op elkaar persen. 
 
de qu Dezelfde klank als bij de  k!  
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     Ja, wen er maar vast aan. Verschillende letters  
  kunnen dezelfde klank hebben!  Bijvoorbeeld: de k- 
  klank kan op 3  manieren geschreven worden:  
  met de  k, de  c  en met de  q. 
 
de er  Een roffel met je tongpunt bijna bij  je boventanden, 
  dus voorin je mond. Of achterin in keel je huig (bijna) 
  laten bibberen.  
 
de es Weer zo'n sis-klank, sssss, net als bij de c.  
 
de tee Lijkt op de  d, maar wel vinniger duwen met je tong 
  tegen je boventanden. 
 
de vee Weer een geblaas als bij de f, maar dan zachter. 
 
de wee Net als bij de  f  en de  v  doe je je ondertanden  
  tegen je bovenlip, maar helemaal zonder geblaas. 
 
de ix     De klank van eerst de  k  en dan de  s. 
 
de ypsilon  De  y  is medeklinker als hij klinkt als de  j, 
     y-grec  weet je nog? 
   Bijvoorbeeld: Yoeri, Yael, yoghurt, yoga. 
 
de zet De klank lijkt op die van de  s, maar is zachter,  
  geen gesis maar gezoem, zzzzz. 
 
 



Diverse schrijfwijzen voor een medeklinkerklank (Les 19 en 20)        

 

 

  
  
  
    
   

 
 

 
j je, aai(en), yoga, journaal, Italië 
k kool, cobra, Qatar 
f afval 
s sein, cijfer, zijn, station 
p web, mep 
t kant, hand, thee 
x ex, ekster 
 
ch = "g"     ach(t)              ch = "sj"     chocola 
chr = "kr"  of  "gr"   chrysant 
sch = "sg"    schoon   
schr = "sjr" of  "sr"       schrik 
..(i)sch = "(ie)s"                  fantastisch                 ..(i)sche = "(ie)se"    fantastische 

j e  k o f s c h i p t a x i 
i     c  v c k   b d  'ks'  
y   q   z     th    
"zj"      t         
ë             sch         



het LLL klinkeroverzicht  
 

 
         klinkers       meerletterklinkers  
     enkele    dubbele  
 a  . . . aa    aai   auw . . . au 

                     .               . 
                          .               . 

 o  . . . oo    ooi        ouw . . . ou 
 
                             oei                oe 
 
 u  . . . uu      ui     uw 
 
 e  . . . ee      ei                 eeuw       eu 

          . 
                   . 

 i  . . .  ie      ij                     ieuw 

 . 
 . 

 y       . . . puntjes betekenen: 

        hebben dezelfde klank. 

 
 

 
 
Ik lees van links naar rechts. 
Ik ga iedere klinker lezen en daarna de klank spellen. 
 

Dubbele klinkers hebben precies dezelfde klank als de 
alfabetklank van de enkele klinkers: dezelfde lange klank. 
 
Ik moet de klank van de dubbele klinker dus niet langer 
aanhouden, niet langer rekken, dan die van de enkele klinker! 

 

Meerletterklinkers zijn, net als de enkele en dubbele klinkers, 
lange klanken. 
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LOGISCH  LEREN  LEZEN    Wat steeds weer te doen?  
        Deel 2               Les 25 - 51 
 

De vragen van de leerling hebben altijd voorrang! 
 

a.  Eerst leer je het basispatroon vlot te lezen en uit het hoofd 
     te spellen, net zoals je dat doet met het LLL Klinker-  
     overzicht. 
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? 
     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. 
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m. Verzin samen schrijf- en spelspelletjes. 
n.  Versier je eigen pagina's. 
o.  Maak 'woordpaarkaartjes' als je 2 woorden verwart. 
     Lees die 2 woorden hardop elke dag één keer, spel ze en  
     zeg hun betekenis in een zin, totdat je ze niet meer verwart. 
p.  Lees een taalregel hardop elke dag één keer totdat je de 
     taalregel automatisch toepast. Bedenk bij een taalregel  
     voorbeeldwoorden die je nuttig(er) vindt. 
q.  Geef, zodra je de naam van zinsdelen en woordsoorten hebt 
     geleerd, die in een aantal van de zinnen die je dagelijks 
     maakt aan.  
r.   Maak persoonsvormsommen met ik-vorm, t-vorm en    
      meervoudsvorm van de tegenwoordige tijd. 
s.   Vraag op info@logischlerenlezen.be desgewenst de 
      uitgebreide documenten'werkwoordspelling tegenwoordige 
      tijd' en/of  'werkwoordspelling verleden tijd' aan.  
t.   Vraag op info@logischlerenlezen.be desgewenst nadere 
      informatie over spellingkwesties.  
      Welke er op de basisschool voorkomen, zie je hieronder in  
      Taaltest/Regelwijzer/Leerlingvolgsysteem. 
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Logisch  Leren  Lezen     Basispatroon p, b, f, v, t, d
                  Les 39 
 

   
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   pa  ap  aap    ape         appe  
o   po          op       oop    ope  oppe  
u   pu  up       uup    upe           uppe  
i   pi  ip        iep  pie   ipe         ippe 
                             iepe  
e   pe  ep       eep  pee  epe           eppe  
 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   ba  ab          aab    abe          abbe 
o   bo  ob           oob                       obe          obbe 
u   bu  ub           uub                    ube          ubbe 
i   bi  ib           ieb  bie   ibe  ibbe 
                        iebe 
e  be  eb  eeb  bee  ebe  ebbe 
 

Alvast een weetje:  bijzonder    Je zegt "biezonder". Raar hè. 

 

Met de  w  kan je niet zo'n basispatroon laten zien. Want: 
De  w  staat in Nederlandse woorden alleen aan het eind van  
de meerletterklinkers  uw, eeuw, ieuw, auw, ouw  en in het 
woord murw. 
De medeklinker  w  kent alleen  uwe  in rijtje 6. 
Maar dat bespreken we in Les 42, waar we de 
meerletterklinkers gaan verlengen met  -e  of  -en. 
    
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   fa  af  aaf      ave / afe affe  

o   fo          of       oof      ove / ofe offe  
u   fu  uf       uuf        uve   uffe  
i   fi  if        ief  fie           -   iffe 
                       ieve  / iefe 
e   fe  ef       eef  fee    eve           effe  
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Logisch  Leren  Lezen     Basispatroon p, b, f, v, t, d
                  Les 39 
 

 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   va  af          aaf      ave / afe affe  
o   vo  of           oof                       ove / ofe offe  
u   vu  uf           uuf                      uve  uffe  
i   vi  if           ief  vie        -  iffe 
                   ieve/ iefe 
e   ve  ef  eef  vee  eve  effe 
 
 

De  v  staat in Nederlandse woorden nooit aan het eind van een 
woord en daarmee ook niet aan het eind van een woorddeel. 
 

 
   
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   ta  at  aat    ate         atte  
o   to          ot       oot    ote  otte  
u   tu  ut       uut    ute           utte  
i   ti  it        iet  tie   ite         itte 
                             iete  
e   te  et       eet  tee  ete           ette  
 
 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   da  ad          aad    ade          adde 
o   do  od           ood                       ode          odde 
u   du  ud           uud                    ude          udde 
i   di  id           ied  die   ide  idde 
                        iede 
e  de  ed  eed  dee  ede  edde 
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LOGISCH  LEREN  LEZEN                      Taalregels 
                Deel 2, Les 25 - 51 
 

Naast het basispatroon werkt ook de taalregel als een 
uitnodiging aan de leerling om zelf verdere voorbeelden die 
onder de regel vallen te bedenken (en daarmee zinnen te 
maken). Je kan als docent verrast worden door spontaan 
huiswerk! Elke dag een taalregel 1x hardop (samen) lezen zorgt 
voor verankering in het brein. Een onvoorbereid dictee/leesles 
na een week laat zien of de leerling de taalregel al automatisch 
toepast. 
 

Vul voorbeeldwoorden aan, of verander ze, als andere woorden 
je nuttiger lijken. 
 

           Les 25 
 links    ------------>     rechts 
 
  Ik lees van links naar rechts. 
  De letter die ik het eerst tegenkom,  
  moet ik het eerst lezen. 
 
 
 
           Les 26 
 
  Als een woord eindigt op een  b,  
  klinkt die  b  als een  p: 
  heb, hebt, Bob    
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           Les 26 
 
  De korte klank is altijd een duo.               
  Een duo van 1 enkele klinker +   
  (minstens) 1 medeklinker op het eind: 
  hap    hop    hup   hip    heb 
  hapt  hopt  hupt  hipt  hebt 
 
        het duo = 2 dingen samen 

 
           Les 26 
 
 De korte klank is altijd een duo. 
 Een enkele klinker + eindmedeklinker(s) geeft  
 de  ah-, oh-, uh-, ih-, of de eh-klank.  
 Dat zijn de korte klanken.  
  Maar: uw  

 
     
 
           Les 26 
  
 De korte klank is altijd een duo. 
 Medeklinker + e  op het eind geeft 
 de uh-klank van de  e :  de, te, je, we, ze           
  Maar: re (de muziektoon), per se     
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           Les 26 
 
 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: 
  de hoop ---> want   de hopen 
  ik hoop  ---> want   wij hopen 
  Bob       ---> want    Bobby 
 
 
 
           Les 26 
 
  Ik mag 1 medeklinker nooit voor 2 woorddelen/lettergrepen 
  gebruiken.  
  Oftewel: Ik mag 1 medeklinker nooit 2 keer lezen in een  
    woord. 
 
       
 
           Les 26 
 
  Ik hoor een korte klank, één medeklinker en 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: 
 hippe Pippa, hobby 
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           Les 27 
 
 Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd een 'het...-woord': 
  het aapje, het hapje, het piepje 
 
 
           Les 28 
 
 Ik schrijf jouw  met de  w  als het om een bezit gaat: 
  jouw hoofd, jouw bed, jouw pet 
 
 
 De zin 'Die pet is van jou.' gaat ook om een bezit, maar in deze zin moet je 'jou' 
 zonder de  w  schrijven!  
 De taalregel hierboven is dus niet helemaal goed. 

           
                  Les 28 
 
 Ik hoor het woord jouw/jou. 
     Ik schrijf  jouw  met de  w , als ik dat woord kan 
 vervangen door: de, het. 
     Kan ik het woord  jouw/jou niet zo vervangen, dan  
 schrijf ik  jou  zonder  w: 
 Die pet is van jouw papa.  ---> ... van de papa. = goede zin 

 Die pet is van jou.     ---> ... van de/het.    = geen goede zin 
  
           
                 Les 28 
 
 Ik schrijf jouw  met de  w  als ik  jouw  kan vervangen  
 door  mijn.  
 Anders schrijf ik  jou  zonder w: 
 Die pet is van jouw papa.  ---> ... van mijn papa. = goede zin 

 Die pet is van jou.     ---> ... van mijn.           = geen goede zin, 

                    want: van mij  
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                 Les 28 
 
   De  v  staat nooit op het eind van een Nederlands woord. 
   Op het eind van een woord staat de f. 
 
 
 
                 Les 29 
 
 Ik spreek de  d  aan het eind van een woord uit als de  t. 
 Ik spreek  dt  aan het eind van een woord uit als de  t: 
 
 had,  bod, bid, bed, bidt, wedt, woud, houdt 
 Aad, dood, Huub, bied, deed, doodt, biedt, voedt 
 
 
 
               Les 29 
 
 Ik hoor een d/t-klank aan het eind van een woord. 
 Ik kan het woord langer maken met een uh-klank. 
 Hoor ik in dat langere woord de  t, dan moet ik die  t 
 ook schrijven in het kortere woord. 
 Hoor ik in dat langere woord de  d, dan moet ik die  d   
 ook schrijven in het kortere woord:   
     de wat, want de watten   het vod, want de vodden 
     de biet, want 3 bieten  het bed, want de bedden 
 
 Maar: voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd  
  geldt deze regel niet, zie les 31. 
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           Les 29 
 
Ik heb een woord dat eindigt op  ee, ie of een meerletterklinker. 
Ik maak het verkleinwoord van dat woord met  -tje: 
 Fie  Fietje, thee  theetje, aai  aaitje, fooi  fooitje,  
 ei  eitje, bij  bijtje, toe  toetje, touw  touwtje, duw  duwtje 
 
        zeg: "op dubbel  e , i  e ..." 
 

  
           Les 29 
 
 Ik heb een woord dat eindigt op de enkele  a, o, u, i. 
 Ik verklein dat woord door die enkele klinker te vervangen 
 door -aatje, -ootje, -uutje, -ietje:  

  pa  paatje, opaatje, foto  fotootje,  
  tutu  tutuutje, Bibi  Bibietje 
 
       zeg: "door dubbel a tee jee e" enz. 

 
 
           Les 29 
 
 Ik heb een woord dat eindigt op de  y = i-klank. 
 Ik verklein dat woord met  'tje:       
  baby  baby'tje, hobby  hobby'tje 
 
             zeg: "met apostrof  tee jee  e" 
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           Les 31 

 

 Ik vind de persoonsvorm (pv) door een gewone zin 
 mondeling vragend te maken.  
 Ik maak dan een gewone vraagzin: 
 
 Die hond poept op de pet van Bob.    (gewone zin) 
 Poept die hond op de pet van Bob?    (gewone vraagzin) 
 
 
 
           Les 31 
 
 De persoonsvorm is het eerste woord van de gewone 
 vraagzin.  
 En daarmee ook de persoonsvorm van de gewone zin  
 die ik vragend maakte: 
 

 Poept die hond op de pet van Bob?   (gewone vraagzin) 
           pv. 
 Die hond /poept/ op de pet van Bob.    (gewone zin) 
     pv. 
 
 
 
           Les 31 
 
 De persoonsvorm verklapt 'de tijd van de zin'. 
 De tijd van de persoonsvorm is de tijd van de zin.  
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           Les 31 
 
 Er is de nu-tijd, de tegenwoordige tijd (t.t.).         
 Er is de toen-tijd, de verleden tijd (v.t.): 
 
 Piet /doet/ een dutje. Piet /deed/ een dutje. 
                pv. t.t.           pv. v.t. 

 

      t.t. = een afkorting       v.t. = een afkorting 
 
 
 

           Les 31 
  
 Piet /doet/ een dutje.   Hij /zwaait. 
                  pv.                pv. 
 We zeggen:   
 de persoonsvorm staat in de tegenwoordige tijd,  of 
 de zin staat in de tegenwoordige tijd. 
 
 
 
 
           Les 31 
  
 Piet /deed/ een dutje.   Hij /zwaaide.  
                  pv.                                                   pv. 
 We zeggen:   
 de persoonsvorm staat in de verleden tijd,  of 
 de zin staat in de verleden tijd. 
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           Les 31 
 
 Ik zoek de persoonsvorm in een vraagwoordzin. 
 Ik maak eerst van de vraagwoordzin mondeling een 
 gewone zin. Van het W-woord maak ik een D-woord.  
 Van 'Hoe' maak ik 'Zo': 
      Wie/Welk(e) --->  Die 
      Wat           --->  Dat 
      Waar  --->  Daar 
      Waarom  --->  Daarom 
      Wanneer  --->  Dan 
      Hoe   --->  Zo 
 
 Daarna maak ik van de gewone zin mondeling een gewone 
 vraagzin: 
 Waar /is/ de juf?  Daar /is/ de juf.  Is de juf daar? 
    pv.  <------------------------- pv. 
 
 
 
naar aanleiding van het voorbeeldwoord Deen op pagina 84: 
 
           Les 32 
 
 Ik schrijf met een hoofdletter:  
 een eigennaam van mensen en dieren,  
 de naam van een land, stad, dorp, streek, of  
 de naam van een zee, meer, rivier, beek/sloot, kanaal: 
 
 Tom, Japan, Den Haag, Vlaanderen, Noordzee, Schelde 
 
  
We noemen die hoofdletternamen die geen eigennamen zijn: 
aardrijkskundige namen. 
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           Les 32 
 
 Ik schrijf met een hoofdletter alle woorden die van  
 hoofdletternamen zijn afgeleid: 
 
 Toms Japanse mama, de Deen, Vlaams, Nederlands 
 
 
 
           Les 32 
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op korte klank + n of m. 
Ik maak het verkleinwoord: eendelig woord + ne+tje/me+tje: 
 
man  mannetje, ham  hammetje, ton  tonnetje, om  ommetje, 
dun  dunnetje, vin  vinnetje, hen  hennetje 
 
 
           Les 32 
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op lange klank + m. 
Ik maak het verkleinwoord:  eendelig woord + pje: 
 
 naam  naampje, oom  oompje, duim  duimpje  
 
            
           Les 32 
 
 De, het, een zijn lidwoorden.  
 Lidwoorden staan vóór een zelfstandig naamwoord: 
 
 De vis hapt naar een teen.  Het visje is mooi. 
 lw.                         lw.             lw.      
 
         ... een teen. = ... 'n teen 
         Het visje ... = 't Visje ... 
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           Les 33 
 
 Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd  
 een 'het-woord':   het badje, het mondje, het putje 
         het lipje, het tentje 
 
 
 
 
           Les 33 
 
 de, het/'t, een/'n:  zijn lidwoorden.  
 
 een:  is soms geen lidwoord, maar een telwoord. 
 
 1, 2, 3, 4,....: zijn telwoorden.  
 Telwoorden kan je schrijven in letters of in cijfers. 
 Het telwoord 1/een/één spreek ik altijd uit met  
 een lange klank, de e-klank. 
 
 
 
 
           Les 34 
 
Het hele werkwoord/de infinitief is een 'om te ...-woord': 
 om te... hebben, om mee te...wuiven, om te...nemen, 
 om te... houden, om te...duwen, om te... vinden, 
 om in/mee te...baden, om te... doen, om mee/op te... 
 meppen 
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           Les 34 
 
 De infinitief/het hele werkwoord/de woordenboekvorm van 
 een werkwoord zegt mij wat de tegenwoordige tijd is van 
 de persoonsvorm-in-het- meervoud: 
 
 (om te vinden)  wij/jullie/zij vinden 
     de honden vinden 
 
 
           Les 35 
 
 Het woord, of de woorden, die moeten mee-veranderen  
 met de persoonsvorm is het zinsdeel 'het onderwerp'. 
 Het onderwerp staat op de tweede plaats van de gewone 
 vraagzin: 
 
 om te deinen  --->  dein, deint, deinen 
 Ik /dein/ in de boot.        Dein /ik/ in de boot? 
         o.    pv.                                     pv.   o. 
 De man /deint/ in de boot.    Deint /de man/ in de boot? 
             o.           pv.                            pv.       o. 
 De man en de hond /deinen/ in de boot.  Deinen /...... /...? 
   o.                  pv.                            pv.       o. 
 
  
 Let op: De man met de hond /deint/ in de boot.  
 Want: De man met de hond = enkelvoud !   
 

           Les 35 
 
    de persoonsvorm  =  eerste woord van de gewone vraagzin 
    het onderwerp      =  tweede plaats van de gewone vraagzin 
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           Les 35 
 

 De drie vormen van de persoonsvorm in de  
 tegenwoordige tijd zijn:   
1.  de  ik-vorm  
     Die hoort bij het onderwerp 'ik'. 
2.  de  t-vorm = ik-vorm + t  
      Die hoort bij het onderwerp '1 ander dan ik'. 
3.  de meervoudsvorm/de  n-vorm       
 Die hoort bij een onderwerp dat een meervoud is,  
 een meervoudig onderwerp. 
 

 
 
           Les 35 
 
 'Eén ander dan ik' kan zijn één persoon/dier/plant/ding: 
 jij/je, u, hij, zij/ze (1 meisje of 1vrouw, of  
  een ander vrouwelijk woord),  
 het ..1 mens/dier/plant/ding, de ..1 mens/dier/plant/ding,   
 (n)iemand, (n)iets,  
 maar, een beetje raar, óók: men, iedereen. 
 
 
 
 

           Les 35 
 

 Ik schrijf de ik-vorm, als jij of je (=jij!) het onderwerp is en 
 achter de persoonsvorm staat: 
 
 Ik neem een pen. Jij neemt een pen. 
     Neem jij een pen? 
        pv.   o. 
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           Les 35 
 

 Ik schrijf en zeg ook altijd de ik-vorm als  
 ik een bevel geef, als ik iemand iets gebied te doen:           
 de gebiedende wijs: 
 
 Doe dat niet! Pak je pen! 
 
               de wijs = de wijze = de manier 

 
           Les 36 
  
 Alle hele werkwoorden/infinitieven, alle om te-woorden, 
 eindigen op  -e n  of op  -n.    
 -e n:  moeten, dammen, doden, puffen, vinden, wennen 
    -n:  doen, gaan, zien, staan, slaan 
 
  
           Les 36 
 
 Het hele werkwoord min  e n  of min  n = de stam  
 van het hele werkwoord/de infinitief.    
 
 
           Les 36 
 
 Ik schrijf de  t-vorm altijd als:  de ik-vorm + t . 
 
 
           Les 36 
 
 Ik schrijf de meervoudsvorm van de persoonsvorm  
 net zoals de infinitief/het hele werkwoord. 
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           Les 36 
 
 Met 'één ander dan ik' die de  t-persoonsvorm krijgt, 
 bedoelen we: 
 jij/je, hij, zij/ze (1 meisje of 1vrouw, of een ander  
 vrouwelijk woord), u, het ..1 mens/dier/plant/ding,  
 de ..1 mens/dier/plant/ding,  iemand, niemand, iets, niets, maar 
 ook:  men, iedereen 
 
 
 
           Les 37 
  
 Ik schrijf nooit een dubbele medeklinker aan het eind  
 van een Nederlands woord(deel). 
 
           

 
 
           Les 37 
 
 De ik-vorm tegenwoordige tijd is de al dan niet  
 aangepaste stam van het hele werkwoord/de infinitief. 
 
 
 
 
           Les 37 
Schrijf ik een  t  of  een  d   of  dt ?      t.t. (tegenwoordige tijd) 
eerste woord gewone vraagzin |   rest van de zin 

persoonsvorm:  |   Ik moet alle andere woorden van de zin 
ik maak de   |   LANGER maken met  e  of   e n  om de  
persoonsvormsom |   laatste  t  of  d  te horen en te schrijven. 
    | 
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           Les 37 
 
 De persoonsvorm is een veranderde vorm van het hele  
 werkwoord/de infinitief, namelijk aangepast aan de 'persoon'   
 van het onderwerp (ik, of 'één ander iemand/iets',  
 of meerdere mensen/dieren/planten/dingen). 
 
 
 
 
           Les 38 
 
 Een zelfstandig naamwoord (zn.) is een   
 de ....,  het ....., een...-woord,  
 een woord waar ik een lidwoord voor kan zetten:   
 
 Papa poft mais in het vuur.    een papa, de mais 
   zn.               zn.              zn. 
 
 De, het/'t, een/'n  die bij een zelfstandig naamwoord  
 horen, zijn lidwoorden. 
 
 
 
 
           Les 38 

 
 Een bijvoeglijk naamwoord (bn.) zegt iets over een 
 zelfstandig naamwoord: 
 
 De oude man doet de vette hond aan een wit touw. 
          lw.   bn.   zn.    lw.  bn.    zn.           lw.  bn.  zn. 
 
 De man is oud.  Het touw is wit. 
         lw.   zn.      bn.                 lw.    zn.      bn. 
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           Les 39 
 
 Het woorddeel dat ik het beste, het duidelijkste, hoor,  
 heeft de klemtoon:  Anne,  bodem, bestaan 
 
 
 
           Les 39 
 
 We noemen een onbeklemtoonde uh-klank een sjwa.  
 De uh-klank met de  e  heeft nooit de klemtoon.  
 De uh-klank met de  e  is dus een sjwa. 
 
        onbeklemtoonde uh-klank = uh-klank zonder klemtoon 

 
 
           Les 39 
 
 Hoor ik een uh-klank mét klemtoon, dan schrijf ik  
 die uh-klank met een  u :   
 hutten, putten, duffe, dutten, tutten. 
 
 
 
           Les 39 
 
 Een eendelig woord eindigt op  ie + medeklinker. 
 Als ik dat woord langer maak met   -e  of  -en   
 blijft de  ie  staan:   
 diep  diepe, tien  tienen,  dief  dieven.   
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           Les 39 
 
 Ik heb een woord met lange klank + f. 
 Ik maak dat woord langer met  -e  of  -en. 
 De  f  verandert in een  v: 
 naaf  naven,  doof  dove,  1 dief   2 dieven,  weef   weven, 
 boef  boeven 
 
 
 
           Les 39 
 
 Ik heb een meerdelig woord dat een enkelvoud is  
 en eindigt op -en. 
 Ik maak het verkleinwoord met -tje:   
 haven  haventje, oven oventje. 
 
 
 
           Les 39 
 
 Ik heb een meerdelig woord dat een enkelvoud is  
 en eindigt op een uh-klank. 
 Ik maak het verkleinwoord met -pje:   
 bodem  bodempje, museum  museumpje 
 
 
           Les 40 
 
 Ik schrijf het meervoud van een zelfstandig naamwoord 
 meestal met -e n:  1 duim  2 duimen, 1 hond  2 honden  
  
 Ook de meervouden van persoonsvormen schrijf ik  
 met  -e n. 
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           Les 40 
 
 Ik heb een woord dat eindigt op een lange klank + f. 
 Ik maak dat woord langer met  e  of  en. 
 Ik verander de  f  in een  v : 
 doof  dove  doven,  beef  beven,  dief  dieven, vijf    
 vijven,  boef  boeven, hoef  hoeven, wuif  wuiven 
 
 Maar:  foef  foefen, poef  poefen,  (s)toef  (s)toefen. 
 
 
 
           Les 40 
 
 Ik spreek de enkele  e  aan het eind van een woord uit  
 met de  uh-klank:  
 de, einde, einden, bodem 
 
 
 
           Les 40 
 
 Ik zie een woord met 2 woorddelen.  
 In het woord zie ik  e + 1 medeklinker + e. 
 Ik spreek de eerste  e  uit met de e-klank. 
 Ik spreek de tweede  e  uit met de  uh-klank*:              *sjwa 
 hete, heten, heden, benen, weten, nemen, meten 
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basissplitsingsregels:  Hoe splits ik een woord in zijn   
        woorddelen/lettergrepen?  
 
           Les 41 
 
 Ik zie een klinker, 1 medeklinker en een klinker. 
 Ik splits vóór die medeklinker:    
 dame    da-me,  oude  ou-de, pyjama  py-ja-ma 
 
 
 
           Les 41 
 
 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 
 
 
 
           Les 41 
 
 Ik zie een klinker, 2 medeklinkers, en een klinker.            

 Ik splits tussen de 2 medeklinkers:  
 Tommy   Tom-my, liften  lif-ten, wenden  wen-den 
 
 
 
           Les 41 
 
 Ik zie 2 medeklinkers tussen klinkers staan. 
 Ik splits tussen de 2 medeklinkers:  
 Tommy  Tom-my, liften  lif-ten, wenden  wen-den 
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                  Les 41 
 
 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) 
 
 
           Les 41 
 
 Ik maak een samenstelling van een woord dat eindigt  
 op dubbele  e.  De dubbele  e  blijft staan: 
 mee    +  nemen   = meenemen 
 thee   +  pot     = theepot 
 
 
            
           Les 43 
 
 Ik maak een woord dat eindigt op een  s  langer  
 met  -e /-en. 
 De eind-s verandert vaak in een  z:   
 haas  hazen, boos  boze, vies  vieze, mees  mezen,  
 huis  huizen, wijs  wijze  wijzen, neus  neuzen   
 
 
           Les 43 
 
 De  z  staat nooit aan het eind van een Nederlands  
 woord of woorddeel!  
 Maar:  puzzel   (Puzzel komt van het Engelse woord puzzle.) 
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           Les 43 
 
     Ik maak ook meervouden van zelfstandige naamwoorden  
     met de letter s: 
     1 meisje  2 meisjes,1 bonbon 2 bonbons 
 
 
Een uitgebreid overzicht van wanneer het meervoud met  
-en, en/of met -s  geschreven wordt, vind je op www.dutchgrammar.com 

 
 
           Les 43 
 
 Een woord eindigt op een enkele klinker: a, o, u, i, y. 
 Ik maak het meervoud met 's :         's:  "apostrof  es" 
 oma's   auto's   menu's   mini's   hobby's 
 
 
 
           Les 43 
 
 Ik zie een  e  met twee puntjes erboven:  ë . 
 Zoiets heet 'de  e  met trema' of 'de  e  trema'. 
 De  ë  geeft aan: met deze letter begint een woorddeel: 
 Zoë, tweeën, sleeën, drieën 
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           Les 43 
 
 Ik hoor aan het eind van een woord  a, i, o, u. 
 Ik verklein dat woord met aatje, ietje, ootje, uutje: 
 pyjama pyjama's  pyjamaatje 
 kiwi  kiwi's  kiwietje 
 jojo  jojo's  jojootje 
 menu menu's  menuutje  
  
 Maar: haiku'tje, tiramisu'tje wegens hun  u = oe-klank 

 
 
           Les 43 
 
 Ik heb een woord dat eindigt op  -y. 
 Ik verklein dat woord met  -'tje 
 baby'tje, pony'tje 
 
 
           Les 44 
 
 Ik zie altijd: q + u + klinker. 
 Ik spreek die meestal samen uit als: k + w + klinker: 
 quiz, quad, qua, status quo  
 
 Maar bij woorden uit het Frans als k + klinker:  
 quiche, Dominique, qui vive 
  

 
 
           Les 45 
 
 Een woord eindigt op korte klank + n / l / r . 
 Ik verklein de betekenis van dat woord met -etje: 
 pannetje, bolletje, karretje 
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           Les 45 
 
 Een woord eindigt op lange klank + n / l /r . 
 Ik verklein de betekenis van dat woord met -tje: 
 maantje, kooltje, buurtje, uiltje, deurtje, treintje. 
 
 
 
           Les 45 
 
 Een woord eindigt op de letters -lm, -rm. 
 Ik verklein de betekenis van dat woord met -pje:              
 palmpje, armpje, wormpje, filmpje, helmpje 
 
 
  
 
           Les 45 
 
 Een meerdelig woord eindigt in het enkelvoud op  
 -en, -el, - er (= uh-klanken). 
 Ik verklein de betekenis van dat woord met -tje: 
 laken  lakentje, bundel  bundeltje, ladder  laddertje 
 
 
 
           Les 45 
 
 Ik hoor ve- aan het begin van een woord.  
 Ik schrijf altijd  v e r-:  verhaal, verkeer, verrassen 
 Maar: veranda, venijn, velours    (zeg: "veloer", Frans woord) 
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           Les 45 
 
 Ik hoor -luk(ke) zonder klemtoon aan het eind  
 van een woord.  
 Ik schrijf  -lijk(e):                   (zeg: el lange ij  ka  e) 

 dadelijk, vrolijk(e), huwelijk, vriendelijk(e), eerlijk(e), lelijk(e)  
 eigenlijk(e), moeilijk(e), makkelijk(e), verrukkelijk(e) .... 
 
 
 
           Les 47 
 
 Ik hoor aan het begin van een woord een  g-klank. 
 Ik schrijf een  g:  
 gat, gaaf, gok, goor, gul, guur, gil, geld, geel. 
 Maar:  chloor,  chroom,  chaos 
 
 
 
           Les 47 
 
 Ik hoor aan het eind van een woord een g-klank. 
 Ik schrijf een  g:  dag, zaag, log, hoog,  brug, big, wieg, 
        weg, leeg   
 Maar:  ach, de lach/ik lach, och, noch...noch*, doch, toch, 
      joch, ik poch, de kuch/ik kuch, zich, pech, ik juich  
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           Les 47 
 
 Ik hoor een korte klank + g-klank + klinkerklank. 
 Ik schrijf  agge,  ogge,  ugge,  igge,  egge: 
   vlaggen, logge, bruggen, liggen,  zeggen. 
 
 Maar: lachen, kachel, hachje, echo, lichaam, richel,  
 bochel, rochel, pochen, parochie, kuchen, "uche uche" 
 
 
           Les 47 
 
 Ik schrijf na een lange klank altijd één  g:   
 lage, hoge, spugen, vlieger, zegen. 
 
 Maar: biechten, giechelen, goochelen, goochem, loochenen,  
        huichelen, juichen. 
 
 
 
           Les 48 
 
 Ik hoor de sg-klank*  aan het begin van een woord.     
 Ik schrijf  sch:  
 schaal  schoon  schuld  schip  schelp  schuim 
 
            *Zeg:  es gee-klank 
                 Zeg: Ik schrijf  es  cee  ha. 
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            Les 48 
 
 Ik hoor de  sr-klank* aan het begin van een woord.        
 Ik schrijf  schr:  
 schraal  schroef  schrik  schreeuw ....  
 
            *Zeg:  es er-klank 
         Zeg: Ik schrijf  es  cee  ha  er. 
 
 
           Les 48 
 
 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 
 
          * Zeg: i  es  cee  ha, of  i  es  cee  ha  e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

           Les 49 
 
 Ik hoor agt, egt, igt, ogt, ugt aan het eind van een woord. 
 Ik schrijf  acht*  echt  icht  ocht  ucht:      
  nacht  recht  licht  bocht  lucht 
 
 Maar:  om te vlaggen          men vlagt 
          om te raggen   hij ragt 
          om in te loggen          wie logt in ? 
          om te bloggen/vloggen    ze blogt/vlogt 
          om te liggen       hij ligt      
          om te leggen      zij legt 
          om te zeggen             jij  zegt 
          om te dreggen           iemand dregt naar  
      om te eggen               de boer egt 
 
        * "a cee ha  tee"    enz. 
 
 
           Les 50 
 
 Ik schrijf hetzij  -ng, hetzij  -nk  in een woord(deel). 
 
 
 
           Les 50 
 
 Ik heb een eendelig zelfstandig naamwoord dat eindigt  
 op ang/ong/eng/ing. 
 Ik maak het verkleinwoord met dat woord + etje: 
 wang  wangetje, tong  tongetje, kreng  krengetje, ding  
 dingetje 
 Ook: jongen  jongetje. 
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           Les 50 
 
 Ik heb een meerdelig zelfstandig naamwoord dat  
 eindigt op -ing. 
 Ik maak het verkleinwoord met  -inkje: 
 paling  palinkje, woning  woninkje, bunzing  bunzinkje, 
 fitting fittinkje, helling  hellinkje 
 
 Maar: wandelingetje, leerlingetje 
 
 
 
           Les 51 
 
 Ik hoor de klank  ug  aan het eind van een meerdelig 
 woord. 
 Die klank  ug  heeft niet de klemtoon in dat woord. 
 Ik schrijf altijd  -ig(e)*:      

 jarig, nodig, nuttig, zielig, bezig, treurig  
 jarige, nodige, nuttige, zielige, bezige, treurige  
 
         *: "i gee of i gee e" 
 
 
           Les 51 
 
 Ik hoor aai/ooi/oei/ui + ug-klank.  
 Ik schrijf altijd -ig(e): 
 lawaaiig lawaaiige, zooiig zooiige, goeiig goeiige,  
 buiig buiige 
 
 
Een trema is hier niet nodig, want in het Nederlands bestaat er geen  ii  
die als één klank wordt uitgesproken. 
Pas als er verwarring over de uitspraak kan ontstaan (bijvoorbeeld bij  
oe  oë,  ie  ieë, ee  eeë) zetten we in Nederlandse woorden een trema. 



SPELSPELLETJES  Les 25 t/m 51 
 
 
 
Ga je ze zelf verzinnen? 
 
Ga je je spelletje doorgeven aan info@logischlerenlezen.be om op deze 
plaats te zetten? 
Dat zou super zijn!! 
 
En als je dat leuk vindt, zetten we ook erbij wie dat spelletje verzonnen 
heeft/hebben en op welke basisschool die auteur(s) zit(ten).  
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Logisch  Leren  Lezen                                      het voorzetsel (vz.) 
                 = woordsoort 
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Logisch  Leren  Lezen                                      het voorzetsel (vz.) 
                 = woordsoort 
 
Voorzetsels geven een plaats aan: 
een plaats in de ruimte, of 
een plaats in de tijd. 
 
Maak zinnen met deze voorzetsels en/of tekeningen, of laat het 
voorzetsel raden door een toneeltje op te voeren. 
 
 

het voorzetsel  (= woordsoort!) 

     
 Ik weet wat een voorzetsel is:  
 
            aan    achter   bij   beneden   boven    binnen 
 om              buiten 
 op            door 
 onder           Ik  sta    in 
 over                  loop    langs 
 rond                  spring          met 
 rondom   enz. .....            na 
 te (= in)             naar                  
 tegen        naast 
   tegenover   tot   tussen  uit   van   vanaf   voor   zonder  
 

 
 
 
       het voorzetsel  (= woordsoort) 

  
 Ik weet wat een voorzetsel is: (de moeilijke) 
 
 aangaande, behalve, behoudens, betreffende, gedurende, 
          hangende (= tijdens), jegens, omstreeks,  omtrent, ondanks,  
 per, pro, rondom, sedert, sinds, staande (= gedurende),  
 terwijl, tijdens, volgens, wegens 
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LOGISCH  LEREN  LEZEN                       Zo vind je de zinsdelen.  
 

De zinsdelen van een zin vinden = de zin ontleden = bepalen 
welke woorden van de zin bij elkaar horen.  
We gaan de woorden van de zin stuk voor stuk verplaatsen. 
Dat is de verplaatsingsproef. 
Ik maak van de zin eerst een gewone vraagzin. 
Daarna verplaats ik telkens 1 ander woord. 
 

Mijn moeder koopt een mooi boek voor mijn broer. 
Koopt mijn moeder een mooi boek voor mijn broer? 
 
Kan koopt vooraan in de zin?  
Koopt mijn moeder ...? Ja, dan maak ik een goede vraagzin. 
Ik zet streepjes rond 'koopt': 
Mijn moeder /koopt/ een mooi boek voor mijn broer. 
 
Kan 'moeder' vooraan in die vraagzin? 
Nee. Mijn /koopt/ moeder een mooi boek ....: is geen goede zin. 
Ik verplaats het volgende woord vooraan erbij. 
 
Kan 'mijn moeder' vooraan in die vraagzin? 
Ja. Mijn moeder koopt een mooi boek....: is een goede zin. 
'Mijn moeder' hoort dus in die volgorde bij elkaar.  
Ik zet streepjes rond wat bij elkaar hoort. 
/ Mijn moeder / koopt/ een mooi boek voor mijn broer. 
 
Kan ‘een’ vooraan in die vraagzin?  
Nee. Een koopt mijn moeder mooi boek... ?  = onzin. 
Ik verplaats het volgende woord vooraan erbij. 
      
Kan ‘een mooi’ vooraan in de zin?  
Nee: Een mooi koopt mijn moeder boek... ?  = onzin. 
Ik verplaats het volgende woord vooraan erbij. 
 
Kan ‘een mooi boek’ vooraan in de zin?  
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Ja.  Een mooi boek koopt mijn moeder voor mijn broer = een goede 
zin. Op ‘Een mooi boek'  ligt dan de nadruk. 
'Een mooi boek' hoort dus bij elkaar. 
Ik zet dus streepjes rond 'een mooi boek': 
/Mijn moeder / koopt / een mooi boek / voor mijn broer. 
 
Doe je hetzelfde met het laatste stukje van de zin, dan zal je 
ontdekken dat 'voor mijn broer' ook bij elkaar hoort. 
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      ZINSDELEN  VINDEN 

 
 Ik heb een zin: 
 
 Mijn moeder koopt een mooi boek voor mijn broer. 
 
 Ik kijk hoeveel goede zinnen ik van die zin kan maken.  
 Dit heet de 'verplaatsingsproef'. 
 Dit doe ik mondeling, door telkens te proberen welk ander 
 stuk  van die zin ik vooraan in de zin kan plaatsen.  
 Aan weerszijden van dat verplaatsbare stukje zin zet ik 
 streepjes. 
 
 Ik begin met een gewone vraagzin te maken en zet  
 rond het eerste woord van die vraagzin allereerst de 
 streepjes. 
 
  Koopt mijn moeder een mooi boek voor mijn broer? 
  Een mooi boek koopt mijn moeder voor mijn broer. 
  Voor mijn broer koopt mijn moeder een mooi boek. 
  Dus: 
 
 /Mijn moeder / koopt / een mooi boek / voor mijn broer /. 
  
 Het eerste en laatste streepje laten ik voor het gemak  
 weg. Dus: 
 
 Mijn moeder / koopt / een mooi boek / voor mijn broer. 
   
 Ik zie nu hoeveel zinsdelen mijn zin heeft en welke  
 woorden bij elk zinsdeel horen.  
  
 Ik zie in mijn zin 4 zinsdelen. 
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Ieder zinsdeel heeft een naam. 
 
In les 31 leer je de naam van dit zinsdeel: de persoonsvorm. 
 

 

 Het zinsdeel de persoonsvorm (pv.) is het eerste woord  
 van de gewone vraagzin. 
 En daarmee ook de persoonsvorm van de gewone zin die ik 
 vragend maakte: 
 
 Mijn moeder / koopt / een mooi boek voor mijn broer. 
                                   pv. 
 

 
  

Een extraatje: 
 
 

 Alles wat vóór de persoonsvorm staat of kan staan,  
 is altijd 1 zinsdeel en heeft dus één bepaalde 
 (zinsdeel)naam! 
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