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HOOFDSTUK 1

Letters en klanken
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kent de letters van het alfabet uit je hoofd.1.

Je kunt uitleggen wat klinkers en medeklinkers zijn.2.

Je kunt korte woorden spellen.3.

OPDRACHT 1
Bij veel beroepen is het belangrijk dat je zonder fouten kunt spellen.
Bedenk 3 van die beroepen.

1.

2.

3.

OPDRACHT 2
Niet alleen bij werk is een goede spelling belangrijk. Waarbij nog meer?
Bedenk 2 voorbeelden.

1.

2.

LETTERS
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De Nederlandse taal heeft 26 letters.
Die 26 letters zijn verdeeld in klinkers en medeklinkers.
• De medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y en z.
• De klinkers zijn: a, e, i, o en u.

De klinkers zorgen voor de klank van een woord.

Lees de woorden hardop: bak, bek, bik, bok, buk.
Je hoort dat de klank bij ieder woord anders is. De klank komt van de klinker.
De medeklinkers in deze woorden zijn steeds hetzelfde.

OPDRACHT 1
Bedenk bij iedere letter van het alfabet een kort woord.

a = adem

b =

c =

d =

e =

f =

g =

h =

i =

j =

k =

l =

m =

n =

o =

p =

q =
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r =

s =

t =

u =

v =

w =

x =

y =

z = zon

Bij welke letters kun je moeilijk een woord bedenken?

Hoe komt dat?

OPDRACHT 2
Kies 2 verschillende medeklinkers. Zet daar 3 keer een andere klinker tussen.
Voorbeeld: medeklinkers: d en k ➔ dik, dak, dok

medeklinkers: en  ➔ 

OPDRACHT 3
In de zinnen zijn de klinkers weggelaten. Vul de juiste klinkers in.

1. k h b h ng r.

2. W pr b r n h t n g n k r.

3. mst rd m s d h fdst d v n N d rl nd.

OPDRACHT 4
Dit hoofdstuk ging over letters, klanken en spelling van korte woorden.
Beoordeel jezelf.

Ik ken de letters van het alfabet uit mijn hoofd.

Ik kan uitleggen wat klinkers en medeklinkers zijn.

Ik kan korte woorden spellen.
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Oefenen
Wil je meer oefenen?
Ga naar de digitale leeromgeving.

WOORDENLIJST

Klank
Hoe een letter of woord klinkt. De klinkers zorgen voor de klank van een woord.

Klinker
De letters a, e, i, o, en u zijn klinkers.

Medeklinker
De letters b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y en z zijn medeklinkers.
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HOOFDSTUK 2

Woorden met
medeklinker-klinker-medeklinker
(kort)
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kunt m-k-m woorden (medeklinker-klinker-medeklinker) herkennen en juist
spellen.

1.

Je kunt de korte klinker in het midden van een m-k-m woord herkennen en op
de juiste manier uitspreken.

2.

KORTE KLINKERS, KORT UITGESPROKEN

De klinkers zorgen voor de klank van een woord.
Lees de woorden hardop: bak, bek, bik, bok, buk.
Je hoort dat de klank van het woord bij ieder woord anders is.
De medeklinkers blijven steeds hetzelfde.
De klinkers zijn kort en worden kort uitgesproken.
Probeer de serie bak, bek, bik, bok, buk te onthouden.
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OPDRACHT 1
Zet een streep onder de korte klinker in ieder woord.

OPDRACHT 2
Zet een streep onder de m-k-m woorden met een korte klank in het midden.

OPDRACHT 3
Zet een streep onder de m-k-m woorden in iedere zin.

OPDRACHT 4
Vul de korte klinkers in de zinnen in.
Kies uit: - a - e - i - o - u

1. Veel bomen bij elkaar vormen een b s.

2. Mijn fiets is st k. Daarom ga ik met de b s.

3. Ik w l graag zwemmen.

4. Ik ben g k op chocola.

5. Schrijven doe je met een p n.
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6. De hond knaagt op een b t.

7. Sneeuw is meestal w t.

8. Heeft je club verloren? Wat r t voor je.

OPDRACHT 5
Lees het verhaal.
Onderstreep de m-k-m woorden met een korte klank in het midden.

OPDRACHT 6
Bedenk of zoek 5 m-k-m woorden met een korte klank in het midden.

1.

2.

3.

4.

5.
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OPDRACHT 7
Dit hoofdstuk ging over m-k-m woorden met een korte klank in het midden.
Beoordeel jezelf.

Ik kan m-k-m woorden (medeklinker-klinker-medeklinker) herkennen en juist
spellen.

Ik kan de korte klinker in het midden van een m-k-m woord herkennen en op
de juiste manier uitspreken.

Oefenen
Wil je meer oefenen?
Ga naar de digitale leeromgeving.

WOORDENLIJST

Klank
Hoe een letter of woord klinkt. De klinkers zorgen voor de klank van een woord.

Klinker
De letters a, e, i, o, en u zijn klinkers.

Medeklinker
De letters b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y en z zijn medeklinkers.
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HOOFDSTUK 3

Woorden met
medeklinker-klinker-medeklinker
(lang)
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kunt m-k-m woorden (medeklinker-klinker-medeklinker) herkennen en juist
spellen.

1.

Je kunt de lange klinker in het midden van een m-k-m woord herkennen en op
de juiste manier uitspreken.

2.

M-K-M WOORDEN MET EEN LANGE KLANK IN HET MIDDEN

Luister naar het woord baas: b-aa-s.
De 2 klinkers a en a spreek je uit als 1 lange klank: aa.
Het woord baas is dus een m-k-m woord. Het heeft een lange klank in het midden.
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OPDRACHT 1
Zet een streep onder de lange klinker in ieder woord.

OPDRACHT 2
Zet een streep onder de m-k-m woorden met een lange klank in het midden.

OPDRACHT 3
Zet een streep onder de m-k-m woorden in iedere zin.

OPDRACHT 4
Vul de lange klinkers in de zinnen in.
Kies uit: - aa - ee - oo - uu

1. Ben je b s? Pluk een r s.

2. Er is v l regen gevallen.

3. Wie is de b s van dit bedrijf?

4. Ben je tegen of ben je v r?

5. Je moet die som v k herhalen.

6. Het vliegtuig vloog erg l g.

7. R p die troep even op, alsjeblieft.
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