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Voorblad 
Dankwoord 
 

DEEL 1 het lees-en schrijfterrein al kijkend en benoemend,  
  verkennen, wat uitmondt in klinkerklanken onderkennen.  
  Herhaal het behandelde voortdurend. 
  Schrijven betekent hier ook: losse letters neerleggen. 
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  de lettervorm, de letternaam 
                        
Les 2  de tekst, geschreven of gesproken          7 
  woorden zien, de spatie,  
  het woord in het enkelvoud 
  het woord in het meervoud 
  woorden zonder enkelvoud of meervoud 
 
Les 3  de pagina /de bladzijde           9 
  de voorzijde/voorkant en de achterzijde/achterkant 
  bovenaan en onderaan de pagina 
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  links en rechts  
 
Les 4  het cijfer: de vorm ervan, het cijferteken      12 
  video cijfers schrijven 
 
Les 5  het getal: het aantal, de hoeveelheid, het nummer     13 
  Met letters schrijf ik woorden. 
        Met cijfers schrijf ik getallen, nummers, hoeveelheden.  
    het isgelijkteken =  
  het plusteken + 
  het minteken - 
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Les 6  de kleine letter, de hoofdletter                15 
  de beginletter, de eindletter 
  de eigennaam begint met hoofdletter 
  video: blokletters schrijven 
  babobu..-lied zelf maken 
  het woordenboek 
 
Les 7  de namen van de alfabetletters voluit       18 
  voor en na/achter een letter 
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Les 8  het geluid = de klank          20 
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Les 9  blokletterschrift en verbonden schrift/koordschrift     22 
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  De grondlijn is o zo belangrijk. 
 
Les 10 de zin: gewone zin, gewone vraagzin, vraagwoordzin    24 
  de betekenis van een punt, van een komma 
  de kantlijnen inachtnemen 
  het lettertype of font 
 
Les 11 Praatgeluiden zijn taalklanken.        26 
  Letters zijn klankenvangers. 
  Letters zijn woordenmakers. 
  Taalregels helpen ons woorden te lezen en  
  te schrijven  
  Algemeen Nederlands spreken is o zo belangrijk. 
   
Les 12 De klinker heeft het kortste letternaampje, maar     28 
  een giga letterklank! 
  Klinkerklanken maken herrie. 
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Les 13 De medeklinkerklanken zijn hoogstens fluisterklanken.         29 
  Truc: letternaam min klinkerklank = medeklinkerklank 
  De klinkerklank kan veranderen. 
 
Les 14 De letter met de langste naam kan klinker zijn of             31 
  medeklinker! 
  De  y is een halfklinker en een halfmedeklinker. 
 
Les 15 de klinkers hardop lezen en zelf schrijven               33 
  de (lees)regel 
  de horizontale lijn ligt 
  de leesrichting 
  het dictee 
  de enkele klinker 
   
Les 16 verticaal lezen                  36 
  iets verticaals staat 
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 V 

LOGISCH  LEREN  LEZEN  
 
 
Les 21 het klinker-overzicht (1):  de enkele klinkers               45 
          de dubbele klinkers 

         de meerletterklinkers 
 Meerletterklinkers zijn lange klanken. 
 

Les 22 het klinker-overzicht (2)                48 
  Hoe moet ik dat lezen? 
  de lange ij,  de korte ei 
        
Les 23   het klinker-overzicht (3)                51
  Meerletterklinkers zijn altijd lange klanken. 
  Spreek Algemeen Nederlands in de klas! 
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  de lettergrepen/woorddelen tikken, trommelen ..... 
 
 
 
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               55 
  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 
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  met p  b  
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  meerletterklinkers en meerdelige woorden 
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  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 ... 
 
Les 30 De woorden van een zin hebben namen.       77 
  zinsdelen en woordsoorten 
 

Les 31 de persoonsvorm vinden in de gewone (vraag)zin    79 
  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 
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Les 32 het basispatroon 1 woorddeel/eendelig woord   83   
  met   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.   
 
Les 33 woordsoort: het lidwoord, lw.      87 
  woordsoort: het telwoord, tw. 
  de 3 lidwoorden: de,  het ('t)  een ('n)   
  het telwoord  1, één, een  (e-klank) 
  Tip: het..-woorden desgewenst onderstrepen 
 
Les 34 woordsoort:  het werkwoord         90 
  allerlei werkwoorden 
  De persoonsvorm is een verbogen werkwoord. 
  Het hele werkwoord/de infinitief, inf., = een om te-woord 
  Het hele werkwoord/de infinitief verklapt de tegenwoordige 
  tijd van de  persoonsvorm-in-het-meervoud. 
  Het hele werkwoord/de infinitief = de woordenboekenvorm 
     
Les 35 het zinsdeel: het onderwerp, o.           93                      
   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'. 
   
Les 36 Het hele werkwoord/de infinitief eindigt op (e)n.    97 
  de stam = het hele werkwoord/de infinitief min (e)n 
  de 'ik-vorm' = de al dan niet aangepaste stam 
  de persoonsvormsom in de tegenwoordige tijd 
  meervoudsvorm persoonsvorm = als infinitief/hele werkwoord 
  De t-vorm geldt voor ..........  . 
  Tip: de rollen die bij een infinitief horen (de modelzin) 
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Les 37 het aanpassen van de stam om de ik-vorm te krijgen         100
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  Tip: noem de 'ik-vorm t.t. nooit 'de stam' 
 

Les 38 woordsoort: het zelfstandige naamwoord (zn)   103 
     
Les 39 het volledige basispatroon       104 
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Les 50   an  ang  ange  en  eng  enge   in  ing  inge   146 
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Logisch  Leren  Lezen       het alfabet 
          26 letters 



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. 
 



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         
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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                      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 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

           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. 
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           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. 



 1 

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! 
 

 
 
 
 
 



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     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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