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Spelling WerkwoordspellingBLOK 1

• hakwoord

• ordenen van de letters

• ei-plaat

• zingwoord

• luchtwoord

• au-plaat

SPELLING
In dit blok worden de volgende spellingonderdelen/catego-
rieën aangeboden:

Hakwoord (1) 
Een hakwoord is een klankzuiver éénlettergrepig woord. Bij 
een hakwoord analyseert het kind een woord in klanken en 
schrijft vervolgens van links naar rechts de bijbehorende letter 
op. In de lessen staan de hakwoorden in de betreff ende hak-
kaartkleur. U geeft altijd de kaart aan die bij het betreff ende 
woord hoort. 

Regel: Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord
Bij de mkmm-woorden wordt speciale aandacht gegeven aan 
de combinaties van medeklinkers waar je wel eens een /u/ 
tussen hoort, maar niet schrijft. Je schrijft dus ‘kerk’ en niet 
‘keruk’ of ‘kerrek’. 

Regel: Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Ordening van de letters
Ter voorbereiding op het klankgroepenwoord leren de kinde-
ren de ordening van de letters. De kinderen moeten de mede-
klinkers, lange klanken, korte klanken en de tweetekenklanken 
snel kunnen benoemen. De letters worden niet met de 

alfabet naam, maar met de klanknaam uitgesproken. Om de 
letters en de klanken te oefenen zijn er letterkaarten.

– Medeklinkers: b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z 
Bij deze klanken gebruik je altijd iets van je mond, zoals 
lippen, tanden of tong.

– Lange klanken: aa, ee, oo, uu 
Deze klanken hebben twee dezelfde tekens. De klanken 
worden extra lang uitgesproken.

– Korte klanken: a, e, i, o, u
 

Deze klanken worden door de stand van de mond gemaakt 
en worden heel kort uitgesproken.

– Tweetekenklanken: au, ou, ei, ij, eu, ie, oe, ui 2

Deze klanken hebben twee verschillende tekens.

De ei-plaat en de au-plaat
De ei/ij en de au/ou worden als gewone tweetekenklanken 
behandeld. Woorden waar de ei-ij/au-ou in voorkomen 
 worden als eerste bij een categorie ingedeeld. Vervolgens 
horen de kinderen een ei- of een au-klank en moeten ze 
 bepalen met welke ei/ij of au/ou de woorden moeten worden 
geschreven.
Om de kinderen wat meer houvast te bieden met betrekking 
tot de keuze van ei/ij en au/ou zijn er platen (zie staalboek en 
poster) en raps ontwikkeld. De raps worden aangeboden op 
het digibord. Voor de kinderen in groep 4 staan de raps in het 
staalboek.

2

blok 1
Introductie
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Woordsoorten Zinsdelen Leestekens

Regel: Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 Staat niet op de ei-plaat dus lange ij.
 Staat op de au-plaat, dus atje-au.
 Staat niet op de au-plaat dus otje-ou.

Zingwoord (2) 
De ng-klank wordt gemaakt door een combinatie van de 
 letters n en g. 

Regel: Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Uitbreiding met -er, -el, -en volgt in dezelfde week. Bijvoor-
beeld vinger, ringel, sprongen, ng in voeding, enzovoort. Ook 
deze uitbreidingswoorden horen bij het zingwoord.

Luchtwoord (3) 
Dit zijn de woorden met ‘cht’. In de meeste gevallen wordt na 
een korte klank (a, o, e, u, i) cht geschreven. Uitzondering is de 
tegenwoordige tijd van werkwoorden met twee g’s. De drie 
belangrijkste zijn: liggen/hij ligt, leggen/hij legt, zeggen/
hij zegt.

Regel:  Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 
Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.

Uitbreiding met -er, -el en -en volgt in dezelfde week. 
 Bijvoorbeeld: zachter, zwachtel, vlechten. Ook deze 
 uitbreidingswoorden horen bij het luchtwoord.
Gebruik bij het opfrissen de regelkaart die in de handleiding 
zit. Dan heeft u altijd de juiste regels.

GRAMMATICA
In blok 1 wordt nog geen grammatica aangeboden.

ICT
Instructie op het digibord 
De digibordlessen zijn de digitale uitwerking van de instructie 
in de handleiding. Ook vindt u er spellinganimaties (voor de 
kinderen) en korte instructiefi lms (voor de leerkracht) per 
categorie. 

Oefensoftware
Met dit programma kunnen kinderen zelfstandig op de 
 computer oefenen met de categorieën en doorlopen ze hun 
eigen leerroute.

Staal • Handleiding spelling • groep 4 • © Malmberg 's-Hertogenbosch 3
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4

Zeg het woord, hak het woord op de hakkaart en noem de 
eerste letter. Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen. 
De kinderen herhalen dit individueel of in koor. 
pet, p-e-t, p
sop, s-o-p, s
zaag, z-aa-g, z
scheen, sch-ee-n, sch

Oefen de tweede rij woorden van het bord. Hak het woord en 
noem de eerste letter. De kinderen hakken de woorden. Let erop 
dat de kinderen de goede hakkaart gebruiken. Observeer goed 
welk niveau problemen geeft.
breek, b-r-ee-k, b
rits, r-i-t-s, r
stomp, s-t-o-m-p, s
stroom, s-t-r-oo-m, s
laatst, l-aa-t-s-t, l
splits, s-p-l-i-t-s, s
smalst, s-m-a-l-s-t, s

Vraag wie er nog een hakwoord kent. Schrijf de genoemde 
woorden zelf op het bord maar laat om de beurt een kind de 
categorie en de regel noemen.

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Geef aan welke hakkaart de kinderen moeten gebruiken. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na, 
hakken het woord op de hakkaart, zeggen de eerste letter 
en schrijven het op.
de druif, de want, de muts, ik plons, hij zwemt,  de worst.

Zeg de zin één maal: mijn broer heeft een sjaal om.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij broer en sjaal het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over de ordening van de letters in hoofd-
stuk 3 van de algemene handleiding en bekijk het instructie-
fi lmpje van de ordening van de letters. Lees ook de informatie 
over het hakwoord in hoofdstuk 3 van de algemene handlei-
ding en bekijk het  instructiefi lmpje van het hakwoord.

Schrijf op het bord:

pet
sop
zaag
scheen

breek
rits
stomp
stroom
laatst
splits
smalst

OPFRISSEN
Ordening van de letters in lange klank en korte klank
Leg de term lange klank uit. Laat de letterkaarten zien. De 
kinderen zeggen de klank en noemen de groep. (aa – lange 
klank, oo – lange klank, ee – lange klank, uu – lange klank.) 
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Leg de term korte klank uit. Laat de letterkaarten zien. De 
kinderen zeggen de klank en noemen de groep. (a – korte 
klank, e – korte klank, u – korte klank, o – korte klank, 
i –  korte klank.)

Laat de letterkaarten van de lange en de korte klank door 
elkaar zien. De kinderen zeggen de klank en noemen de groep.
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het hakwoord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart en 
vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort: 
 Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de eerste rij woorden op het bord voor en herhaal telkens 
de regel die erbij hoort. 
Laat de hakkaarten zien. Leg uit dat je altijd links op de 
hakkaart begint. Wijs voor elke klank een vakje aan op de 
hakkaart. Ga altijd terug naar de eerste klank.

Doe de eerste rij woorden van het bord duidelijk voor. 

Doel
•  Leren ordenen van de letters in lange 

klank en korte klank.
•  Leren schrijven van het hakwoord.

blok 1 | week 1 | les 1
Hakwoord
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HAKWOORDLES 1BLOK 1 WEEK 1

4

 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

   

de muts  de kroon  de strik  de klomp  

   

de want  de steen  de zaag  de schep  

 OPDRACHT 2  Schrijf het woord op.

Geen broer, maar een z . zus 
Niet nu, maar s . straks 
Geen geit, maar een s . schaap 
Geen dier, maar een m . mens 
Niet zoet, maar z . zuur 

 OPDRACHT 3  Zet een kruisje als je een lange klank hoort.
Schrijf het woord op.

x   x  

de kraam de markt het stuur de bel 

xx
de kruk de kast de knoop de zeep 

 OPDRACHT 4 Bedenk twee woorden in elke rij.
De woorden moeten een korte klank hebben.

de kast de weg de pop de prik 
eigen antwoord    
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Sta met het gezicht naar de kinderen gericht 
tijdens het hakken op de hakkaart en doe 
het in spiegelbeeld voor. Dat voorkomt 
omkeringen. 

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe 
 categorie naar het lezen. Vertel de kinderen 
dat ze deze categorie al kennen van het 
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep 
3) om de categorienaam al aan te leren en 
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op 
deze manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de druif 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de want 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de muts 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– ik plons 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij zwemt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de worst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: mijn broer 1 heeft een sjaal 1 om.
– broer 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– sjaal 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welk niveau hakwoorden hebben 
ze nog problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfris-
sen en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na hakwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Vertel de kinderen dat ze vandaag het speciaal hakwoord 
leren. Zeg de regel die erbij hoort: 
Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen. 
Zeg dat je deze woorden deftig uitspreekt. Lees de derde rij 
woorden voor en spreek de woorden overdreven uit.
Oefen met de speciale hakwoorden. Doe het eerste woord voor. 
De kinderen herhalen dit indivi dueel of in koor. Gebruik geen 
alfabetnamen, maar klanknamen.
melk, m-e-l-k, m
Oefen daarna met de overige woorden. Zeg: Hak het woord en 
noem de eerste letter. De kinderen hakken de woorden. Wissel 
individuele beurten af met in koor oefenen. Let erop dat de 
kinderen de goede hakkaart gebruiken.
jurk, j-u-r-k, j
kalf, k-a-l-f, k
dorp, d-o-r-p, d
berg, b-e-r-g, b
scherm, sch-e-r-m, sch
markt, m-a-r-k-t, m

Vraag de kinderen op te letten of ze een hakwoord of een 
speciaal hakwoord in andere teksten zien. Ze mogen het 
woord dan gedurende de week zelf op het grote vel schrijven.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Geef aan welke hakkaart de kinderen moeten gebruiken. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na, 
hakken het woord op de hakkaart, zeggen de eerste letter 
en schrijven het woord op.
het stuur, ik schrik, de vaart, ik bots, de helm, de hulp.

Zeg de zin één maal: ik durf niet op de fi ets.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij durf en fi ets het nummer van 
de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over de ordening van de letters in hoofd-
stuk 3 van de algemene handleiding en bekijk het instructie-
fi lmpje van de ordening van de letters. 
Lees ook de informatie over het speciaal hakwoord in hoofd-
stuk 3 van de algemene handleiding en bekijk het instructie-
fi lmpje van het hakwoord.

Maak op een groot vel twee rijen: hakwoord | speciaal 
hakwoord.

Schrijf de derde rij op het bord:

pet
sop
zaag
scheen

breek
rits
stomp
stroom
laatst
splits
smalst

melk
jurk
kalf
dorp
berg
scherm
markt

OPFRISSEN
Ordening van de letters in tweetekenklank en medeklinker
Leg de term tweetekenklank uit. Laat de letterkaarten zien. 
De kinderen zeggen de klank en noemen de groep. (eu – twee-
tekenklank, au – tweetekenklank, oe – tweetekenklank, enzo-
voort.) Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Leg de term medeklinker uit. Laat de letterkaarten zien. 
De kinderen zeggen de klank en noemen de groep. (k – mede-
klinker, l – medeklinker, m – medeklinker, enzovoort.)

Laat de letterkaarten van de tweetekenklanken en mede-
klinkers door elkaar zien. De kinderen zeggen de klank en 
noemen de groep. Gebruik geen alfabetnamen, maar 
klanknamen.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het hakwoord kort op. Wijs op de catego-
riekaart het hakwoord aan en zeg de regel: 
Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar. 
De kinderen noemen om de beurt een hakwoord. Bij elk 
woord noemen ze de regel.

Doel
•  Leren ordenen van de letters in twee-
 tekenklank en medeklinker.
•  Leren schrijven van het hakwoord en het 

speciaal hakwoord.

blok 1 | week 1 | les 2
Hakwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

de golf de wolk de arm de jurk 

de berg de tulp de vork de scherf 

 OPDRACHT 2 Kleur de tweetekenklanken.

o
r

l
a h

j

k

aa

ui
g

uu

m

nf

p
oe

oo

t

e

eu

ee
ie

ei
au

u
ou

ij
b

ws

i

d

z

v

 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.

Tien plus twee is t . twaalf 
Negen plus twee is e . elf 
Twee plus twee is v . vier 
Acht min drie is v . vijf 
Negen min zeven is t . twee 
Acht min twee is z . zes 

 OPDRACHT 4 Maak een woordslang met hakwoorden.
De laatste letter van het woord is steeds de eerste letter van het volgende woord.

wolf f eigen antwoord   
beest t   
struik k   
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
In bepaalde gebieden in Nederland wordt de 
tussenklank /u/ bij woorden als melk niet 
uitgesproken. Geldt dit voor uw gebied, 
bespreek de categorie speciaal hakwoord dan 
niet of nauwelijks.

Vraag bij de hakwoorden alleen naar de eer-
ste klank van het woord, zodat de kinderen 
zich duidelijk op het begin van het woord 
oriënteren. De termen laatste en middelste 
werken juist verwarrend voor de kinderen.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– het stuur 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– ik schrik 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de vaart 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– ik bots 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de helm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de hulp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: ik durf 1 niet op de fi ets 1 .
– durf 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– fi ets 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welk niveau hakwoorden hebben 
ze nog problemen? Kom daar de  volgende dag bij het opfris-
sen en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na hakwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Groot vel
• Letterkaarten 
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Geef aan welke hakkaart de kinderen moeten gebruiken. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na, 
hakken het woord op de hakkaart, zeggen de eerste letter 
en schrijven het op.
de tip, de klas, het spel, ik werk, het schrift,  de tekst.

Zeg de zin één maal: de juf geeft een pluim.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij geeft en pluim het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Laat in vlot tempo de letterkaarten zien. De kinderen noemen 
de klank en de groep. (ie – tweetekenklank, o – korte klank, 
ee – lange klank, g – medeklinker, enzovoort.) 
Wissel indivi duele beurten af met in koor oefenen. Gebruik geen 
alfabet namen, maar klanknamen.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het hakwoord en het speciaal hakwoord 
kort op. Wijs op de categoriekaart het hakwoord aan en zeg 
de regel: 
Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.  Speciaal hak-
woord. Daar mag geen u tussen. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen herhalen de categorie en noemen individueel of 
in koor de regels.

Oefen de volgende hakwoorden op de hakkaart. Hak het 
woord en noem de eerste letter. Let erop dat de kinderen de 
goede hakkaart gebruiken. Geef vooral kinderen de beurt die 
moeite hebben met een bepaald niveau hakwoorden.
fruit, f-r-ui-t, f
kookt, k-oo-k-t, k
scherp, sch-e-r-p, sch
koets, k-oe-t-s, k
stroop, s-t-r-oo-p, s
raspt, r-a-s-p-t, r

Doel
•  Leren ordenen van de letters.
•  Leren schrijven van het hakwoord en het 

speciaal hakwoord.

blok 1 | week 1 | les 3
Hakwoord
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 OPDRACHT 1  Maak de rijen af.

ik werk hij werkt ik durf hij durft 
ik schuil hij schuilt  ik plons hij plonst 
ik hark hij harkt ik fi ets hij fietst 
ik gaap hij gaapt ik veeg hij veegt 
 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

Niet wit, maar z . zwart   
Niet stom, maar l . leuk   
Geen nicht, maar een n . neef   
Niet vuil, maar s . schoon   
Niet gezond, maar z . ziek   
Niet heel, maar h . half   
Geen stad, maar een d . dorp   

 OPDRACHT 3 Schrijf de letters in de goede rij.

w
z

d
v h

b

ee

f au

ie
oo

r

np

m

j
o

s

aa

ei

i
k

eu
ou

u
ij

ui
 oe

t

a
uu

g

l

e

aa, ee, a, e, i, au, ou, b, d, f, g, 
oo, uu o, u ei, ij, h, j, k, l, m, 
  eu, ie n, p, r, s 
  oe, ui t, v, w, z 

 OPDRACHT 4 Bedenk een antwoord op de vraag.
Maak een zin.

Wat knipt de jongen?  eigen antwoord .

Wat verft hij?    .

Welke kleur krijgt de jurk?   .

Welke kleur krijgt het haar?   .

Staal • Handleiding spelling • groep 4 • © Malmberg 's-Hertogenbosch 9

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Tijdens het hakken op de hakkaarten hakken 
alle kinderen mee als één kind de beurt 
heeft. 

Wanneer kinderen geen spaties laten tussen 
de verschillende woorden, laat hen dan na 
elk woord een vinger leggen om te zien waar 
ze verder moeten gaan met het volgende 
woord. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de tip 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de klas 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– het spel 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– ik werk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– het schrift 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de tekst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: de juf geeft 1 een pluim 1.
– geeft 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– pluim 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welk niveau hakwoorden hebben 
ze nog problemen? Kom daar de 
volgende dag bij het opfrissen en/of tijdens het zelfstandig 
werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na hakwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Vertel de kinderen dat u nu niet meer zegt bij welke 
hakkaart het woord hoort. Ze moeten zelf goed hakken. 
Hak het woord in je hoofd.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de schaal, de breuk, de scherf, de stroop, de helft, de 
sprits.

Zeg de zin één maal: de melk zit in de fl es.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij melk en fl es het nummer van 
de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Laat in vlot tempo de letterkaarten zien. De kinderen noemen 
de klank en de groep. (oe – tweetekenklank, u – korte klank, 
aa – lange klank, h – medeklinker, enzovoort.) 
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen. Gebruik geen 
alfabetnamen, maar klanknamen.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het hakwoord en het speciaal hakwoord 
kort op. Wijs op de categoriekaart het hakwoord aan. 
Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Speciaal hak-
woord. Daar mag geen u tussen. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen zeggen de categorie en noemen de regel.

Oefen onderstaande hakwoorden op de hakkaart. Hak het 
woord en noem de eerste letter. Let erop dat de kinderen de 
goede hakkaart gebruiken. Geef vooral kinderen de beurt die 
moeite hebben met een bepaald niveau hakwoorden.
help, h-e-l-p, h
dorp, d-o-r-p, d
verf, v-e-r-f, v
storm, s-t-o-r-m, s
krans, k-r-a-n-s, k
klets, k-l-e-t-s, k

Doel
•  Leren ordenen van de letters. 
•  Leren schrijven van het hakwoord en het 

speciaal hakwoord.

blok 1 | week 1 | les 4
Hakwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

de kip de schelp de slurf de worm 

het schaap het kalf de muis de vlieg 

 OPDRACHT 2  Schrijf de letters van de woorden in de goede rij.

de fi ets f  ie  t s 
de velg v e   l g 
de buis b  ui  s 
de lamp l a   m p 
het stuur s t   uu r 
 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.

Opa slaapt en s  heel hard. snurkt   
Vader p  zijn schoen glimmend. poetst   
De taart s  lekker. smaakt   
Mijn broer z  in het water. zwemt   
Mijn zus eet met mes en v . vork   
Mijn oom sch  met pijl en boog. schiet   

 OPDRACHT 4 Welke klank hoor je in het midden? Vul in.
Schrijf de woorden op.

r j st str

st aa n gl eu f v e st w oo nt

m k rk k

het raam de jeuk sterk de strook 
wij staan de gleuf het vest hij woont 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Wanneer een kind tijdens het dictee een 
woord fout heeft gehakt, pak dan bij de 
nabespreking de juiste hakkaart er nog eens 
bij.

Bij het klassikaal oefenen van hakwoorden 
kunt u ook differentiëren. Laat eerst een 
goede leerling een woord hakken (de ande-
ren hakken zachtjes mee), daarna laat u 
 hetzelfde woord nog eens hakken door een 
zwakkere leerling. Hak daarna weer allemaal 
samen.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de schaal 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de breuk 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de scherf 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de stroop 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de helft 1.  Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de sprits 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: de melk 1 zit in de fl es 1 .
– melk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– fl es 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welk niveau hakwoorden hebben 
ze nog problemen? Kom daar de  volgende dag bij het opfris-
sen en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na hakwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Vertel de kinderen dat u nu niet meer zegt bij welke 
hakkaart het woord hoort. Ze moeten zelf goed hakken. 
Hak het woord in je hoofd.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
zes, vier, twaalf, de golf, de schelp, de stroom.

Zeg de zin één maal: de bron staat in het boek.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij bron en boek het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee welke categorie u in deze les wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie Instructie
Hakwoord blok 1 | week 1

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Doel
•  Herhalen van het ordenen van de letters.
•  Herhalen van het hakwoord en het speciaal 

hakwoord.

blok 1 | week 1 | les 5
Herhaling
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TIP
Oefen eventueel extra woorden van de woor-
denlijst. Bij de hakwoorden is het handig als 
u de woordenlijst kopieert op papier in de 
kleur van de betreffende hakkaart.

Laat kinderen die in het begin nog moeite 
hebben om alle letters in de goede volgorde 
te schrijven, het volgende doen: het kind 
hakt het woord, gaat met de vinger naar het 
eerste hokje, zegt de klank, schrijft de letter 
op en gaat door naar het tweede hokje en 
herhaalt de stappen. Laat het zo doorgaan tot 
het hele woord geweest is.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– zes. Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– vier. Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– twaalf. Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de golf. Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de schelp. Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de stroom. Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.

Zin: de bron 1 staat in het boek 1 .
– bron 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– boek 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welk niveau hakwoorden hebben 
ze nog problemen? Kom daar de  volgende dag bij het opfris-
sen en/of tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na hakwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
ik hurk, ik hang, ik zing, vals, ik spring, hij danst.

Zeg de zin één maal: zij stampt op de vloer.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij stampt en vloer het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het zingwoord in hoofdstuk 3 van de 
algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van het 
zingwoord.

Schrijf op het bord:

eng
de zang
de long

OPFRISSEN
S/z-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
s of z is: de zwaan, de slak, de steen, de zeep, de straf, ik zwijg. 
Ze noemen ook de categorie en de regel. Wissel individuele 
beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten 
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer de 
eerste letter. Hak het woord: werp, berk, krans, plonst, stompt, 
fl itst. Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van 
links naar rechts. De andere  kinderen doen zachtjes mee. 
Let erop dat de kinderen de  goede hakkaart gebruiken. 
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het zingwoord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart en 
vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort: 
Zingwoord. Net als bij ding-dong. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel 
die erbij hoort. Vraag wie er nog een zingwoord kent. Schrijf 
de genoemde woorden zelf op het bord maar laat om de 
beurt een kind de categorie en de regel noemen.

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

Doel
•  Leren schrijven van het zingwoord.

blok 1 | week 2 | les 1
Zingwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

de ring de stang de slang de tang 

   

de tong de wang ik zing de kring 

 OPDRACHT 2  Los de raadsels op.

Ik kom naar binnen.
Ik hang mijn jas op.

Ik loop door de gang .

Ik vind het spannend.
Ik tril.

Ik ben bang .

Ik ben niet oud.
Ik ben klein.

Ik ben nog jong .

Ik groei steeds.
Ik ben groot.

Ik ben lang .

 OPDRACHT 3 Vul s of z in. 
Schrijf de woorden in de goede rij.

s z

Sams stem klinkt schor. de stem  
Hij zingt niet mooi.  hij zingt 
Hij pakt wat snoep. het snoep  
Sam zuigt erop.  hij zuigt 
Wat is het lekker zoet.  zoet 
Hij springt een gat in de lucht. hij springt  

 OPDRACHT 4 Bedenk drie woorden in elke rij.

speciaal hakwoord

eigen antwoord   
   
   

Maak met twee van de woorden één zin.

eigen antwoord 
 

540039_539973_01.indd   8 25/11/14   11:52
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Let op uw uitspraak van de /v/ en de /z/. 
Spreek deze wat brommend uit (stemhebbend). 
Bespreek dit ook met de leerkrachten van de 
kleutergroepen en groep 3. Dat voorkomt 
veel fouten.

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe cate-
gorie naar het lezen. Vertel de kinderen dat 
ze deze categorie al kennen van het lezen.
Overleg met collega’s (ook van groep 3) om 
de categorienaam al aan te leren en regel-
matig te benoemen bij het lezen. Op deze 
manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– ik hurk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– ik hang 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– ik zing 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– vals 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– ik spring 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij danst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: zij stampt 1 op de vloer 1 .
– stampt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– vloer 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na zingwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
ik schrijf, de kwast, ik meng, ik spreek, hij verft, het ding.

Zeg de zin één maal: hij maakt een ring van klei.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij ring en klei het nummer van 
de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over ei/ij-woorden in hoofdstuk 3 van de 
algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van de 
ei/ij-woorden.
Schrijf op een groot vel de categorienaam.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Laat in vlot tempo de letterkaarten zien. De kinderen noemen 
de klank en de groep. (ui – tweetekenklank, e – korte klank, 
uu – lange klank, l – medeklinker, enzovoort.) 
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een hakwoord en een 
 speciaal hakwoord. Bij elk woord noemen ze de bijbehorende 
regel.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het zingwoord kort op. 
Zingwoord. Net als bij ding-dong. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een zingwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Vraag de kinderen op te letten of ze een zingwoord in andere 
teksten zien. Ze mogen het woord dan gedurende de week 
zelf op het grote vel schrijven.

Vertel de kinderen dat ze deze les leren of ze een woord met 
een korte ei of met een lange ij moeten schrijven. Het woord 
hoort bij een categorie, maar je moet ook kijken of het woord 
op de ei-plaat staat om te weten of je korte ei of lange ij moet 
schrijven. Zeg de regel die erbij hoort: 
Ei. Staat op de ei-plaat, dus korte ei. 
IJ. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.

Wijs op de ei-plaat en zeg de ei-woorden. De kinderen her-
halen de ei-woorden. Laat daarna de ei-rap horen of lees hem 
voor. Wijs tijdens de rap de ei-woorden aan op de ei-plaat.

Doel
•  Leren schrijven van het zingwoord.
•  Leren schrijven van ei/ij-woorden.

blok 1 | week 2 | les 2
Zingwoord
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 OPDRACHT 1  Maak de rij af.

ik meng hij mengt 
ik hang hij hangt 
ik breng hij brengt 
ik dring hij dringt 
ik vang hij vangt 
ik spring hij springt 

 OPDRACHT 2 Schrijf het ei-woord op.

Onze g  staat in de w , geit, wei 
met haar poten in de k klei 
en eist een t  met worteltjes en lekker verse p . teil, prei 
Uit de k valt soms in m , eik, mei 
uit een heel kuit een heel k  nest een . klein, ei 
Het valt s  naar beneden op een zachte rode s . steil, sprei 

 OPDRACHT 3 Vul het woord in.

Mijn jas hangt   aan de kapstok.

Hij zingt   een mooi lied.

Hij vangt   de bal.

Zij drinkt een glas melk  .

Hij drijft   op het water.

Zij speelt met klei  .

 OPDRACHT 4 Schrijf een rijmwoord op.

het snoep de groep de zang  
ik zing eigen antwoord de vraag  
de spruit  de hengel  
de walm  de trein  

540039_539973_01.indd   9 25/11/14   11:52
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Bij werkvormen waarbij u kinderen beurten 
geeft, kunt u ook de kinderen vragen de 
beurt door te geven aan een ander kind.

De grote vellen waar kinderen woorden van 
de nieuwe categorie op hebben geschreven 
kunt u weer weghalen als de volgende 
 nieuwe categorie wordt aangeboden.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– ik schrijf  1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– de kwast 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– ik meng 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– ik spreek 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– hij verft 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– het ding 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: hij maakt een ring 2 van klei 1.
– ring 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– klei 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart 

(na zingwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Groot vel
• Ei-plaat en ei-rap

• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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De kinderen noemen om de beurt een woord van de ei-plaat.
Laat de ei-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij het 
ei-woord en wijs het aan op de ei-plaat. De kinderen noemen 
het woord. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de kei, de hengel, de zalm, de berg, wij vangen, het 
stroomt.

Zeg de zin één maal: de man vangt een baars.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij vangt en baars het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf de tweede rij op het bord:

eng
de zang
de long

eng
de zang
de long
de heng

OPFRISSEN
F/v-woorden 
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
f of v is: vaak, de fi ets, de fi lm, de vos, het vest, de fl uit.  
Ze noemen ook de categorie en de regel van het woord.
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën 
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten 
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer 
de eerste letter. Hak het woord: merk, sterk, schrikt, danst, 
sprits, kletst. Een kind hakt het woord en maakt de hakbewe-
ging van links naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes 
mee. Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het zingwoord kort op. 
Zingwoord. Net als bij ding-dong. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een zingwoord. Bij elk 
woord noemen ze de regel.

Lees de woorden op het bord voor. Vul de zingwoorden aan 
met -e, -er, -en en -el. Doe dit met een andere kleur om het 
goed duidelijk te maken. Zeg dat het zingwoorden zijn, maar 
dat er nog een deel bijkomt met de stomme e. 
Je hoort de /u/, maar schrijft de e.
eng   enge
de zang  de zanger
de long  de longen
    de hengel

De kinderen bedenken zingwoorden die eindigen op -e, -er, 
-en en -el, bijvoorbeeld de jongen, de slinger, de engel.

Doel
•  Leren schrijven van het zingwoord.
•  Leren schrijven van ei/ij-woorden.

blok 1 | week 2 | les 3
Zingwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

de hengel de zanger de stengel de engel 

   

de jongen twee slangen de vinger twee ringen 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

Niet korter, maar l . langer   
Niet druk, maar k . kalm   
Niet slap, maar s . sterk   
Niet bot, maar sch . scherp   
Geen lente, maar h . herfst   
Niet halen, maar b . brengen   

 OPDRACHT 3 Vul f of v in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

f v

vijf de film de fiets vijf 
de fiets de vlag het feest ik vier 
het feest de vorm de film de vlag 
ik vier de fluit de fluit de vorm 

 OPDRACHT 4 Bedenk vier woorden in elke rij.

ei ij

eigen antwoord  
  
  
  

Maak met twee van de woorden één zin.

eigen antwoord 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Geef bij de individuele beurten vooral 
 kinderen de beurt die moeite hebben met de 
aangeboden categorie. Laat in koor noemen 
wat de gehele groep nog lastig vindt.

Let op uw uitspraak van de /v/ en de /z/. 
Spreek deze wat brommend uit (stemhebbend). 
Bespreek dit ook met de leerkrachten van de 
kleutergroepen en groep 3. Dat voorkomt 
veel fouten.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de kei 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– de heng 2 el. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de zalm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de berg 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– wij vang 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– het stroomt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.

Zin: de man vang 2 t een baars 1 .
– vang 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– baars 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na zingwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Ei-plaat en ei-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de bij, de angel, de bloem, de stengel, het park, de struik.

Zeg de zin één maal: de tulp staat scheef.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij tulp en scheef het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Geef individuele beurten:
Noem alle lange klanken. (aa, ee, oo, uu)
Noem alle korte klanken. (a, e, i, o, u)
Noem alle tweetekenklanken. (au, ou, ei, ij, eu, ie, oe, ui)

Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbehoren-
de categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. Geef vooral kinderen de beurt die moeite 
 hebben met de aangeboden categorie.
– sterk. (Speciaal hakwoord, regel is …)
– de koets. (Hakwoord, regel is …)
– de grens. (Hakwoord, regel is …)
– liefst. (Hakwoord, regel is …)
– kalm. (Speciaal hakwoord, regel is …)
– de slurf. (Speciaal hakwoord, regel is …)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het zingwoord kort op. 
Zingwoord. Net als bij ding-dong. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen bedenken in tweetallen zo veel mogelijk zing-
woorden in twee minuten. Bespreek met de hele groep de 
woorden die bedacht zijn. Het ene kind noemt het woord. 
Het andere kind noemt de bijbehorende categorie en de regel. 
Schrijf elk zingwoord op het bord.

Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
korte ei of lange ij is: de pijn, het plein, stijf, ik drijf, de dweil, 
de geit, de spijt, ik schrijf, de kei, het sein. Wissel individuele 
beurten af met in koor oefenen.

Doel
•  Leren schrijven van het zingwoord.
•  Leren schrijven van ei/ij-woorden.

blok 1 | week 2 | les 4
Zingwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

Mijn paard is een h . hengst 
De visser heeft een goede v . vangst 
Ik ben niet zo bang. Geert is het b . bangst 
Een reuzenrad vind ik het e . engst 
Ik ben niet lang. Fleur is het l . langst 
Mijn juf is niet lief. Zij is het s . strengst 

 OPDRACHT 2 Schrijf de woorden in de goede rij.

    
ei ij

het sein de pijl 
de geit de prijs 
de trein  

 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Mijn hand heeft vijf v . vingers 
Ik noem een dokter ook wel a . arts 
Mijn vader p  mijn band op. pompt 
Een wesp steekt mij met zijn a . angel 
Ik krijg een k  met de post. kaart 
Ik s  een kaart terug. stuur 

 OPDRACHT 4 Vul de puzzel in.

1 Hij … met de trein.
2 Ik ben jarig. Daarom voel ik me …
3 Hij … een lied voor mij.
4 Hij … op muziek.
5 De kapstok hangt in de …
6 11
7 Niet nu, maar …

1 r ei s t
2 b l ij
3 z i n g t

4 d a n s t
5 g a n g
6 e l f

7 s t r a k s
Wat lees je onder de pijl? slinger   
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Oefenen met de bal: gooi de bal en zeg 
 tegelijkertijd een klank. Een kind vangt de 
bal en noemt de groep (lange klank, korte 
klank, tweetekenklank, medeklinker). 

Besteed in deze les en/of in week 4 aan-
dacht aan de opdrachten in het werkboek. 
Wie vindt het zingwoord moeilijk? De kinde-
ren geven ook aan wat ze moeilijk vinden.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de bij 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– de ang 2 el. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de bloem 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de steng 2 el. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– het park 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de struik 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.

Zin: de tulp 1  staat scheef 1 .
– tulp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– scheef 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na zingwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de golf, hij duikt, wij springen, hij dreigt, de storm, langst.

Zeg de zin één maal: de jongen surft op zee.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij jongen en surft het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee welke categorie u in deze les wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie Instructie
Hakwoord blok 1 | week 1
Zingwoord blok 1 | week 2
Ei-plaat  blok 1 | week 2

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen problemen mee 

hebben.

blok 1 | week 2 | les 5
Herhaling
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TIP
Geef de kinderen de ei-plaat met de invul-
velden (deze kunt downloaden van Mijn 
Malmberg). De kinderen vullen de woorden 
zelf in.

Wanneer kinderen een v of z aan het eind 
van een woord schrijven in plaats van een 
f of s, leer hen dan de regel: aan het eind 
van een woord altijd de f of s.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de golf 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– hij duikt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– wij spring 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij dreigt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– de storm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– lang 2 st. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: de jong 2 en surft 1 op zee.
– jong 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– surft 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na zingwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
kalm, hij wrijft, de vacht, de vlucht, banger, hij dwingt.

Zeg de zin één maal: het zwijn schrikt van de knal.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij zwijn en schrikt het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het luchtwoord in hoofdstuk 3 van de 
algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van het 
luchtwoord.

Schrijf op het bord:

ik dicht
ik wacht
ik vecht

hij ligt
hij legt
hij zegt

OPFRISSEN
Sch/schr-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
sch. Ze hakken het woord op de hakkaart. De sch telt één 
hokje op de hakkaart. 
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
schr. Ze hakken het woord op de hakkaart.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een hakwoord, speciaal 
hakwoord en een zingwoord. Bij elk woord noemen ze de 
bijbehorende regel. Geef vooral kinderen de beurt die moeite 
hebben met de aangeboden categorie.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het luchtwoord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart en 
vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort: 
Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij 
hij ligt, hij legt, hij zegt. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel 
die erbij hoort. Vraag wie er nog een luchtwoord kent. Schrijf 
de genoemde woorden zelf op het bord maar laat om de 
beurt een kind de categorie en de regel noemen.
Uitzonderingen op de regel zijn: hij ligt, hij legt, hij zegt. Dat 
zijn hakwoorden.

Doel
•  Leren schrijven van het luchtwoord.

blok 1 | week 3 | les 1
Luchtwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

Een peer is een v . vrucht 
De jagers gebruiken honden bij de j . jacht 
De deuren staan open. Het t  hier. tocht 
De rondvaartboot vaart door de g . gracht 

 OPDRACHT 2  Vul het woord in.

Het rijmt op ocht.

Wij maken met de auto een tocht .

In de weg zit een scherpe bocht .

Het regent, het is glad door het vocht .

Het rijmt op acht.

Ik sta in de rij en ik wacht .

Ik aai mijn hond over zijn vacht .

O, wat is hij lekker zacht .

Het rijmt op echt.

De kale baas zegt tegen zijn knecht :

Ik wil graag een pruik met een vlecht .

Knip de onderkant maar mooi recht .

Het rijmt op icht.

Op mijn fi ets brandt het licht .

Dan heb ik goed zicht .

Ik fi ets naast mijn neef en nicht .

 OPDRACHT 3 Vul sch of schr in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

sch schr

Ik loop naar de sch    uur en schr  ik. de schuur ik schrik 
Daar ligt een schr  oef op de grond.  de  schroef 
De deur hangt sch    eef. scheef  
Dat heeft vast een sch    urk gedaan. de schurk  
Ik schr  ijf de schade op.  ik schrijf 

 OPDRACHT 4 Schrijf het woord op.

rk = cht kk = ng rp = lf lk = rst
vocht slangen half worst 

nt = ng lp = rf ft = cht kn = str
wangen scherf licht stroop 

540039_539973_01.indd   12 25/11/14   11:53
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Als een kind bij het dictee te lang moet 
nadenken bij een bepaalde categorie, help het 
dan met het bijbehorende gebaar.

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe 
categorie naar het lezen. Vertel de kinderen 
dat ze deze categorie al kennen van het 
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep 
3) om de categorienaam al aan te leren en 
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op 
deze manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– kalm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– hij wrijft 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– de vacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de vlucht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– bang 2 er. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij dwing 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: het zwijn 1 schrikt 1 van de knal.
– zwijn 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– schrikt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtkaart afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Vertel de kinderen dat ze deze les leren of ze een woord met 
atje-au of met otje-ou moeten schrijven. Het woord hoort bij 
een categorie, maar je moet ook kijken of het woord op de au-
plaat staat om te weten of je atje-au of otje-ou moet schrijven. 
Zeg de regel die erbij hoort: 
Au. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
Ou. Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.

Laat de au-plaat aan de kinderen zien en zeg de au-woorden. 
De kinderen herhalen de au-woorden. Laat daarna de au-rap 
horen of lees hem voor. Wijs de au-woorden aan op de 
au-plaat.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de klauw, de hengst, de welp, de wolf, hij vecht, hij grijpt.

Zeg de zin één maal: hein gaat het vaakst op jacht.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij vaakst en jacht het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over au/ou-woorden in hoofdstuk 3 van de 
algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van de 
au/ou-woorden. Zet drie rijen op het digibord: 

2  + gt |  + gt |  + cht.
Zet drie rijen op een groot vel de categorienaam.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Zeg in vlot tempo de klanken. De kinderen herhalen om de 
beurt de klank en noemen de groep: ei (ei, tweetekenklank), 
r (r, medeklinker), i (i, korte klank), oo (oo, lange klank), 
enzovoort.

Categorieën
Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbehoren-
de categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.
– de vangst. (Zingwoord, de regel is …)
– ik krimp. (Hakwoord, de regel is …)
– de hengel. (Zingwoord, de regel is …)
– hij springt. (Zingwoord, de regel is …)
– de scherf. (Speciaal hakwoord, de regel is …)
– de vinger. (Zingwoord, de regel is …)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het luchtwoord kort op. 
Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij 
hij ligt, hij legt, hij zegt. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Zeg de volgende woorden en een kind noemt in welke rij het 
hoort: zacht, hij zuigt, hij veegt, de lucht, hij zwijgt, hij vraagt, 
hij vliegt, hij vecht, hij droogt. Schrijf de woorden in de goede 
rij.

2  + gt   + gt  + cht
hij zuigt  hij veegt  zacht
hij zwijgt  hij vraagt de lucht
hij vliegt  hij droogt hij vecht

Vraag de kinderen op te letten of ze een luchtwoord in andere 
teksten zien. Ze mogen het woord dan gedurende de week 
zelf op het grote vel schrijven.

Doel
•  Leren schrijven van het luchtwoord.
•  Leren schrijven van au/ou-woorden.

blok 1 | week 3 | les 2
Luchtwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op. Denk aan de uitzonderingen.

Iedereen l  om de grap. lacht   
De juf l  haar pen op tafel. legt   
Wij horen wat zij z . zegt   
We fl uisteren heel z . zacht   
Ik w  al een uur op jou. wacht   
Hij l   in zijn bed. ligt    

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Niet zoet, maar z . zout 
Niet hard, maar z . zacht 
Niet kort, maar l . lang 
Niet krom, maar r . recht 
Niet slap, maar s . sterk 
Niet oud, maar j . jong 

 OPDRACHT 3 Vul het woord met au of ou in.

    

Mijn zus trouwt           met Paul.

De hond kauwt          op een bot.

Mijn jas is blauw           van kleur. 

Ik ben zo trots als een pauw          . 
Oei, een scheur in mijn mouw          . 

 OPDRACHT 4 Welke drie woorden horen niet bij de regel van het luchtwoord?

hij ligt hij legt hij zegt 

Maak met elk woord een zin.

eigen antwoord 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Blijf in klanknamen praten en niet in 
alfabetnamen. 

Voor kinderen die moeite hebben met de 
aangeboden categorie kan het handig zijn 
om het grote vel met verzamelde woorden te 
bewaren. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de klauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– de heng 2 st. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de welp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de wolf 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– hij vecht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt
– hij grijpt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij

Zin: hein gaat het vaakst 1 op jacht 3 .
– vaakst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– jacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Groot vel
• Au-plaat en au-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
klein, de ringen, fl auw, erg, de strik, zij lacht.

Zeg de zin één maal: zij heeft lange vlechten.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij lange en vlechten het 
nummer van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf de tweede rij op het bord:

dicht
ik wacht
ik vecht

dicht
de wacht
wij vecht

OPFRISSEN
Z-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
een z.

Categorieën
De kinderen bedenken in tweetallen bij elke categorie een 
woord. Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht 
zijn. Een kind noemt het woord. Een ander kind noemt de 
bijbehorende categorie en de regel.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het luchtwoord kort op. 
Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij 
hij ligt, hij legt, hij zegt. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de woorden op het bord voor. Vul de luchtwoorden aan 
met -e, -er en -en. Doe dit met een andere kleur om het goed 
duidelijk te maken. Zeg dat het luchtwoorden zijn, maar dat 
er nog een deel bijkomt met de stomme e. 
Je hoort de /u/, maar schrijft de e.
dicht   dichte
ik wacht  de wachter
ik vecht  wij vechten

De kinderen bedenken luchtwoorden die eindigen op -e, -er, 
-en en -el, bijvoorbeeld lichte, zachter, zij kuchten. 

De kinderen noemen om de beurt een woord van de au-plaat.
Laat de au-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij het 
au-woord en wijs het aan op de au-plaat. De kinderen 
 noemen het woord. Wissel individuele beurten af met in koor 
oefenen.

Doel
•  Leren schrijven van het luchtwoord.
•  Leren schrijven van au/ou-woorden.

blok 1 | week 3 | les 3
Luchtwoord
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 OPDRACHT 1  Schrijf de luchtwoorden op.

het zicht, de tocht,  
wij hechten, zachter,  
slechte, rechts,  
de vracht, de macht 
 
 

   

het zicht

de stang wij hechten

het plenst

zachter

wij gingen

de tocht

de vracht

de macht

slechte

het grenst
rechts

 OPDRACHT 2 Maak de rijen af.

ik dring wij dringen hij dringt 
ik zucht wij zuchten hij zucht 
ik dacht wij dachten hij dacht 
ik breng wij brengen hij brengt 
ik sprong wij sprongen hij sprong 
ik vlucht wij vluchten hij vlucht 

 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.

Geen dag, maar n . nacht 
Niet hard, maar z . zacht 
Geen lepel, maar een v . vork 
Geen rij, maar een k . kring 
Geen laars, maar een sch . schoen 
Niet gooien, maar v . vangen 

 OPDRACHT 4 Bedenk vier woorden in elke rij.
au ou

eigen antwoord  
  
  
  

Maak met twee van de woorden een zin.

eigen antwoord 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Zet voor de nabespreking van het dictee niet 
alle woorden vooraf op het bord, maar 
schrijf tijdens de nabespreking mee met de 
verwoording. Op deze manier bent u model 
en laat u zien hoe de kinderen het zelf 
 moeten doen.

Laat de kinderen twee rijen maken in hun 
schrift. Boven de een schrijven ze au en 
boven de ander ou. Noem vervolgens een 
aantal au/ou-woorden die de kinderen in de 
juiste rij schrijven. Kijk samen na.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– klein 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– de ring 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– fl auw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– erg 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de strik 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– zij lacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Zin: zij heeft lang 2 e vlecht 3 en.
– lang 2 e. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– vlecht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Au-plaat en au-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood

540022_blok1.indd   29540022_blok1.indd   29 22-01-13   16:2722-01-13   16:27



30

NORMERING

aantal foute 
woorden

beoordeling

spelling 0-1 goed

2-3 voldoende

≥ 4 onvoldoende

VERVOLG
Registreer de scores op het registratieblad.

Worden er veel fouten gemaakt in de nieuwste categorieën?
Bepaal welke kinderen aan de instructietafel moeten komen in 
week 4:
–  In les 1 kunt u de categorie van week 1 herhalen: 

hakwoord.
–  In les 2 kunt u de categorie van week 2 herhalen: 

zingwoord.

INTRODUCTIE
Vertel de kinderen dat ze een toets gaan maken. Door de toets 
wordt duidelijk of de aangeboden stof goed begrepen is.

TOETSDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord op 
en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
 schrijven het op.
hij krijgt, jonger, de jurk, de trein, de schroef, de zanger, 
de wolk, steil (naar beneden), de slinger, scherp, hij snurkt, 
langst.

Zeg elke zin één maal:
1 tim fi etst straks naar school.
2 zij zingen erg vals.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op.
Ze schrijven bij straks, zingen en erg het nummer van de 
categorie erboven.

Doel
•  Toetsen van:

alle tot nu toe aangeboden categorieën.

blok 1 | week 3 | les 4
Toets
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BLOK 1 TOETSGROEP 4 SPELLING

 1 hij krijgt 
 2 jong  er 
 3 de jurk   
 4 de trein   
 5 de schroef   
 6 de zang  er 
 7 de wolk   
 8 steil   
 9 de sling  er 
10 scherp   

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

11 hij snurkt   
12 lang  st 

 

1

2

 1 tim fietst straks   naar school. 
  

 2 zij zing  en erg   vals. 
  

1

2 1

NAAM

Staal • Handleiding spelling • groep 4 • © Malmberg 's-Hertogenbosch 31

TIP
Maakt u zich geen zorgen als kinderen het 
niet meteen begrijpen. De stof wordt vol-
doende herhaald. Blijf gewoon oefenen. Haal 
geen andere methode uit de kast, maar blijf 
hetzelfde doen. Je leert immers ook niet 
beter noten lezen door een ander instrument 
te gaan bespelen…

Kinderen die eerder klaar zijn met de toets 
kunnen verder gaan met de extra pagina in 
het werkboek bij week 3 les 4.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Registratieblad blok 1

Materiaal kinderen
• Toetsblad blok 1
• Staalboek
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
stout, steil, de grachten, het dorp, hij klimt, de angst.

Zeg de zin één maal: hij zegt dat die berg het hoogst is.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij zegt en hoogst het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van het toetsdictee en voorgaande nabespre-
kingen van het oefendictee welke categorie u in deze les wilt 
herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie Instructie
Hakwoord blok 1 | week 1
Zingwoord blok 1 | week 2
Ei-plaat  blok 1 | week 2
Luchtwoord blok 1 | week 3
Au-plaat  blok 1 | week 3

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen 

problemen mee hebben.

blok 1 | week 3 | les 5
Herhaling
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TIP
Geef de kinderen de au-plaat met de invul-
velden (deze kunt u downloaden van Mijn 
Malmberg). De kinderen vullen de woorden 
zelf in.

Voor zwakke spellers kan een categorie-
schrift handig zijn. Per categorie is er een 
bladzijde. De kinderen schrijven woorden van 
die nieuwe categorie op die bladzijde. Ze 
kunnen woorden steeds aanvullen. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– stout 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.
– steil 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– de gracht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– het dorp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– hij klimt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de ang 2 st. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: hij zegt 1 dat die berg het hoogst 1 is.
– zegt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hoogst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de boef, enge, de rechter, het slot, hij snauwt, het werkt.

Zeg de zin één maal: hij sluipt zacht langs de muur.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij zacht en langs het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ts/st-woorden
Zet twee rijen op het digibord: ts | st.
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
ts of st is: de koets, ik bots, het vest, ik fl its, de haast, koest, de 
schaats, de kast. De kinderen noemen ook de categorie en de 
regel van het woord. Schrijf de woorden in de goede rij.

ts    st
de koets  het vest
ik bots  de haast
ik fl its   koest
de schaats de kast

Categorieën
Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Gebruik voor de kinderen die nog problemen hebben met het 
hakwoord de instructie uit week 1.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden 

categorieën.

blok 1 | week 4 | les 1
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

   

de stift de kwast de spons de verf 

   

blauw paars bruin zwart 

 OPDRACHT 2 Schrijf de letters van de woorden in de goede rij.

de korst k o   r s t 
hij snoept s n  oe  p t  
hij kauwt k  au  w t 
het smaakt s m   aa k t 
het vlees v l   ee s 
hij slurpt s l u   rpt 
 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.

Niet eerlijk, maar v . vals 
Niet het oudst, maar het j . jongst 
Niet het domst, maar het s . slimst 
Niet het langst, maar het k . kortst 
Niet open, maar d . dicht 
Niet het dunst, maar het d . dikst 

 OPDRACHT 4 Bedenk drie woorden in elke rij.

vooraan st achteraan tst

sterk grootst 
eigen antwoord  
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Leer bij kinderen die letters spiegelen of 
tweetekenklanken omdraaien het betreffende 
klankgebaar aan (zie instructiefi lm klank-
gebaren). Zo leren ze de schrijfwijze van hun 
handen afkijken. 

De zwakke spellers kunt u aan de instructie-
tafel extra stapsgewijze instructie geven met 
behulp van de 1-ster-opdracht in het werk-
boek tijdens het zelfstandig werken.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de boef 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– eng 2 e. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de recht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– het slot 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij snauwt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– het werkt 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: hij sluipt zacht 3 lang 2 s de muur.
– zacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– lang 2 s. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
grauw, het vocht, de arm, hij helpt, wij brengen, de arts.

Zeg de zin één maal: hij heeft pijn aan zijn vinger.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij pijn en vinger het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ei-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord van de ei-plaat.
Laat de ei-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij het 
ei-woord en wijs het aan op de ei-plaat. De kinderen noemen 
het woord. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een zingwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbehorende 
categorie en de regel.
– de grachten. (Luchtwoord, regel is …)
– de hulp. (Speciaal hakwoord, regel is …)
– ik schreef. (Hakwoord, regel is …)
– de stroop. (Hakwoord, regel is …)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Gebruik voor de kinderen die nog problemen hebben met het 
zingwoord de instructie uit week 2.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden 

categorieën.

blok 1 | week 4 | les 2
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

De visser heeft een goede v . vangst 
Wij h  aan de ringen. hangen 
Het is feest. Er hangen s . slingers 
De z  zingt zijn lied. zanger 
Liever doe ik het niet, maar hij d  mij. dwingt 
Ik wil niets eten omdat ik geen h  heb. honger 

 OPDRACHT 2 Vul het woord met ei of ij in.

   

Hein   is in de maand mei   jarig.

Hij wordt dan vijf   jaar.

Hij geeft een klein   feestje.

Zijn moeder zei   hiep hiep hoera.

Hij krijgt   een mooie trein  .

Hij is erg blij  .

 OPDRACHT 3 Los de raadsels op.

Ik zit onder een schoen.
Ik ben zwart.

Ik ben een zool .

Ik zit aan je hand.
Ik ben niet alleen.

Ik ben een vinger .

Je smeert mij op je huid.
Ik ben wit.

Ik ben zalf .

Ik ben water.
Ik loop door de stad.

Ik ben een gracht .

 OPDRACHT 4 Maak woorden met de letters.

s n p l r g s e a v r t

k ei l s ie t h ng l a cht u

r s t t p v en e el s z en

kleinst de spriet de slangen de vruchten 
de sprei hij vliegt de hengels zachtst 
eigen antwoord    
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– grauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– het vocht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de arm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– hij helpt 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– wij breng 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de arts 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: hij heeft pijn 1 aan zijn ving 2 er.
– pijn 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– ving 2 er. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Ei-plaat en ei-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood

TIP
Let op de kleuren van de hakwoorden:
m-k-m rood
m-m-k-m blauw
m-k-m-m bruin
m-m-k-m-m geel
m-m-m-k-m paars
m-k-m-m-m oranje
m-m-m-k-m-m groen
m-m-k-m-m-m grijs

Laat bij het opfrissen de kinderen steeds zelf 
de categorie noemen en ook zelf de regel 
verwoorden. Geef niet te veel regels weg.
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
zij kauwt, hij zegt, de dochter, kleinst, zij zingt, zij slurpt.

Zeg de zin één maal: zij lacht en kijkt trots.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij lacht en trots het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Au-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord van de au-plaat.
Laat de au-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij het 
au-woord en wijs het aan op de au-plaat. De kinderen 
 noemen het woord. Wissel individuele beurten af met in koor 
oefenen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een luchtwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. Geef vooral kinderen de beurt die moeite 
 hebben met de aangeboden categorie.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden 

categorieën.

blok 1 | week 4 | les 3
Herhaling

540022_blok1.indd   38540022_blok1.indd   38 22-01-13   16:2722-01-13   16:27



BLOK 1 WEEK 4 LES 3 HERHALING

18

 OPDRACHT 1  Maak de rijen af.

ik kocht wij kochten  ik vlecht wij vlechten  
ik vlocht wij vlochten  ik vocht wij vochten  
ik dacht wij dachten  ik richt wij richten  
ik mocht wij mochten  ik zocht wij zochten  

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

Die prachtige p pauw 
heeft zo’n last van zijn k . klauw 
Wat zielig, straks valt de stakker nog f . flauw 
Laura eet graag r , rauw 
dus niet warm, liever l lauw 
met s  gemaakt van druppeltjes d . saus, dauw 

 OPDRACHT 3 Vul het woord in.

Mijn broer wrijft   in zijn oog.

Mijn oom dweilt   de vloer.

Zijn knie doet pijn. Hij zegt au  .

Mijn tante trouwt   met mijn oom.

Mijn vader zeilt   met zijn boot.

Mijn vriend vouwt   een vliegtuig. 

 OPDRACHT 4 Los de raadsels op.

Wat heb je als je maag knort? de honger 
Waarmee vang je een vis? de hengel 
Hoe noem je het kind van een koe? het kalf 
Wat aai je bij een dier? de vacht 
Waarmee tettert een olifant? de slurf 
Waarmee kwispelt een hond? de staart 
Wanneer is het donker? de nacht 

Maak met twee van de woorden een zin.

eigen antwoord 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Geef de kinderen per viertal een groot vel 
papier. Zet een rechthoek in het midden en 
verdeel het papier om de rechthoek heen in 
vier vlakken.
Schrijf in de rechthoek: luchtwoord. De kin-
deren bedenken zo veel mogelijk woorden 
erbij en schrijven die in hun vak. Na een paar 
minuten gaan de kinderen denken, delen en 
uitwisselen. Samen hebben ze een heleboel 
luchtwoorden verzameld.

U kunt ervoor kiezen om de zeer goede 
spellers in het werkboek alleen de 2- en 
3-ster-opdrachten te laten maken. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– zij kauwt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– hij zegt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de docht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– kleinst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– zij zing 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– zij slurpt 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: zij lacht 3 en kijkt trots 1 .
– lacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– trots 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Au-plaat en au-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de grap, hij huilt, zij krijst, zij gluurt, de bengel, zij zucht.

Zeg de zin één maal: ik verf mijn schoen blauw.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij verf en blauw het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Geef individuele beurten:
Noem alle lange klanken. (aa, ee, oo, uu)
Noem alle korte klanken. (a, e, i, o, u)
Noem alle tweetekenklanken. (au, ou, ei, ij, eu, ie, oe, ui)

Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
De kinderen bedenken in tweetallen bij elke categorie een 
woord. Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht 
zijn. Een kind noemt het woord. Een ander kind noemt de 
bijbehorende categorie en de regel.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden 

categorieën.

blok 1 | week 4 | les 4
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Maak de rijen af.

één … twee … één … twee …

licht lichten nacht nachten 
vrucht vruchten vlecht vlechten 
tocht tochten zucht zuchten 
vlucht vluchten nicht nichten 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord met au, ou, ei of ij op.

de dw l de dweil  hij sn wt hij snauwt  
hij b wt hij bouwt  de b l de bijl  
hij b t hij bijt  de kl w de klauw  
hij st hij eist  gr w grauw  
het h t het hout  de sj k de sjeik  
de l m de lijm  het t w het touw  

 OPDRACHT 3 Schrijf de woorden in de goede rij.

de fiets de hengel de vlechten 
het stuur de ringen  

 OPDRACHT 4 Vul in en maak de zinnen af.

ik vang wij vangen  Wij vangen de bal uit de lucht .

ik zocht wij zochten  Hij eigen antwoord .

ik ging wij gingen  Wij  .

ik mocht wij mochten  Hij  .

ik spring wij springen  Wij  .

ik wacht wij wachten  Wij  .
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Laat kinderen die moeite hebben met spelling 
bij het dictee eerst de categorie van het 
woord aanwijzen op de categoriekaart. 
Daarna schrijven ze het woord op.

Laat de kinderen een categorie noemen waar 
ze moeite mee hebben en laat ze er vijf 
woorden bij bedenken of opzoeken. Vraag de 
woorden na tijdens een volgende les.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de grap 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij huilt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– zij krijst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– zij gluurt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de beng 2 el. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– zij zucht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Zin: ik verf 1 mijn schoen blauw 1 .
– verf 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– blauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
gauw, de jongens, wij vluchten, de vorm, de dichter, hij 
schrijft.

Zeg de zin één maal: die tekst is echt waar.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij tekst en echt het nummer van 
de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee welke categorie u in deze les wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie Instructie
Hakwoord blok 1 | week 1
Zingwoord blok 1 | week 2
Ei-plaat  blok 1 | week 2
Luchtwoord blok 1 | week 3
Au-plaat  blok 1 | week 3

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kind eren noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen 

problemen mee hebben.

blok 1 | week 4 | les 5
Herhaling
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TIP
Laat de kinderen in tweetallen oefenen met 
de regels. Het ene kind zegt de categorie-
naam, de ander noemt de regel die erbij 
hoort. Ze bedenken allebei een woord erbij.

Laat de kinderen nooit woorden spellen. 
Het gevaar is dan groot dat ze alfabetnamen 
gaan zeggen. Ze moeten in klanknamen 
 blijven spreken.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– gauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– de jong 2 ens. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– wij vlucht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de vorm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de dicht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– hij schrijft 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.

Zin: die tekst 1 is echt 3 waar.
– tekst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– echt 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na luchtwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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SPELLING
HANDLEIDING

CONCEPT AUTEURS

MALMBERG, 'S-HERTOGENBOSCH

JOSÉ SCHRAVEN
TJALLING BROUWER

LINDA GROOT
ANJA VAN HEININGEN
MARY HEYLEMA
YOL NEDERKOORN
FREDERIKE PALS
JACQUES VAN DER PIJL
PIETER SCHOUTEN
WILLEMIJN VISSER
ANNECHIEN WIJNBERGH
PAUL WELLING
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Spelling WerkwoordspellingBLOK 2

• plankwoord

• eer-oor-eur-woord

• aai-ooi-oei-woord

SPELLING
In dit blok worden de volgende spellingonderdelen/catego-
rieën aangeboden:

Plankwoord (4) 
De nk-klank wordt gemaakt door een combinatie van de let-
ters n en k. Kinderen zetten er wel eens de g tussen. Je hoort 
immers /ngk/.

Regel: Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Uitbreiding met -er, -el en -en volgt in dezelfde week. Bijvoor-
beeld: klinker, wankel, schenken. Ook deze uitbreidingswoor-
den horen bij het plankwoord.

Eer-oor-eur-woord (5) 
Onder invloed van de r ondergaan de klanken /ee/, /oo/ en 
/u/ een klankverkleuring. Dit kan tot een verkeerde schrijf-
wijze leiden. Bijvoorbeeld: bir in plaats van beer; spor in plaats 
van spoor en trur in plaats van treur. De kinderen moeten 
alert worden op woorden waarbij ze /eer/, /oor/ en /eur/ 
 achteraan horen.

Regel: Eer-woord. Ik schrijf ee.
 Oor-woord. Ik schrijf oo.
 Eur-woord. Ik schrijf eu.

Bij woorden met /eel/ treedt door de l achter de /ee/ ook een 
klankverkleuring op, zoals bij meel, veel enzovoort.

Regel: Eel-woord. Ik schrijf ee.

Aai-ooi-oei-woord (6) 
Je hoort de /j/ maar je moet de i schrijven.

Regel: Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/ maar schrijf de i.

Uitbreiding met -er, -el en -en volgt in dezelfde week. Bijvoor-
beeld: maaier, strooisel, bloeien. Ook deze uitbreidingswoor-
den horen bij het aai-ooi-oei-woord.

Klankgroepenwoord
In blok 2 wordt een start gemaakt met het klankgroepen-
woord ter voorbereiding op het schrijven ervan in blok 4.

Het klankgroepenwoord wordt in vaste stappen geoefend:
Stap 1 Verdelen in klankgroepen
Stap 2 Bepalen van de laatste klank
Stap 3 Bepalen van de groep
Stap 4 Bepalen wat je moet doen

– Slapen: slaa - pen. De klankgroep is slaa. De laatste klank is 
aa. Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van 
de aa weg.

– Stoppen: sto - ppen. De klankgroep is sto. De laatste klank 
is o. Dat is een korte klank. En dan schrijf ik de p dubbel

– Reizen: rei - zen. De klankgroep is rei. De laatste klank is 
ei. Dat is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor

– Sprinten: sprin - ten. De klankgroep is sprin. De laatste 
klank is n. Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het 
woord zoals ik het hoor.

2

blok 2
Introductie
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Woordsoorten Zinsdelen Leestekens

Het klankgroepenwoord is vanaf blok 2 een vast onder-
deel bij het opfrissen. De kinderen oefenen elke dag vier 
klankgroepenwoorden.

Gebruik bij het opfrissen de regelkaart die in de handleiding 
zit.
Dan heeft u altijd de juiste regels.

GRAMMATICA
In blok 2 wordt nog geen grammatica aangeboden.

ICT
Instructie op het digibord 
De digibordlessen zijn de digitale uitwerking van de instructie 
in de handleiding. Ook vindt u er spellinganimaties (voor de 
kinderen) en korte instructiefi lms (voor de leerkracht) per 
categorie. 

Oefensoftware
Met dit programma kunnen kinderen zelfstandig op de com-
puter oefenen met de categorieën en doorlopen ze hun eigen 
leerroute.

Staal • Handleiding spelling • groep 4 • © Malmberg 's-Hertogenbosch 3
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blok 2 | week 1 | les 1
Plankwoord

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het plankwoord in hoofdstuk 3 van de 
algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van het 
plankwoord.

Schrijf op het bord:

fl ink
de klank

OPFRISSEN
Au-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
atje-au of otje-ou is: ik trouw, ik kauw, grauw, de mouw, rauw, 
ik zou. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten 
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer 
de eerste letter.
Hak het woord: bloem-b, fruit-f, durf-d, scherp-s, harkt-h, 
dikst-d, straks-s, splits-s, kletst-k, fronst-f.
Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van links 
naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes mee.
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. Geef vooral kinderen de beurt die moeite heb-
ben met de aangeboden categorie.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het plankwoord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart 
en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort: 
Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel 
die erbij hoort. Vraag wie er nog een plankwoord kent. Schrijf 
de genoemde woorden zelf op het bord maar laat om de 
beurt een kind de categorie en de regel noemen.

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de school, leukst, de kring, hij denkt, hij spreekt, elk.

Zeg de zin één maal: de jongen praat al zachter.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin 
in één keer op. Ze schrijven bij jongen en zachter het 
nummer van de categorie erboven.

Doel
•  Leren schrijven van het plankwoord.
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PLANKWOORDLES 1BLOK 2 WEEK 1
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

ik drink de bank ik stink linksaf 

de inkt ik denk ik schenk de plank 

 OPDRACHT 2  Maak de rij af.

ik drink hij drinkt 
ik jank hij jankt 
ik bonk hij bonkt 
ik wenk hij wenkt 
ik klink hij klinkt 
ik dank hij dankt 

 OPDRACHT 3 Schrijf het au-woord woord op.

P  jas is niet b , Pauls, blauw 
meer een tikkeltje g , grauw 
maar als je dat opmerkt dan krijg je een s . snauw 
Als ik vettigheid k kauw 
wordt m’n broek veel te n nauw 
en dat doet ! dus stop ik maar g . au, gauw 

 OPDRACHT 4 Schrijf het woord op.
Schrijf twee woorden op die erop rijmen.

de klas de kring ik drink acht 
het gras       
eigen antwoord       

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de school 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– leukst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de kring 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij denk 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– hij spreekt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– elk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: de jong 2 en praat al zacht 3 er.
– jong 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– zacht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug. ZELFSTANDIG WERKEN

De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Sta met het gezicht naar de kinderen gericht 
tijdens het hakken op de hakkaart en doe 
het in spiegelbeeld voor. Dat voorkomt 
omkeringen. 

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe 
categorie naar het lezen. Vertel de kinderen 
dat ze deze categorie al kennen van het 
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep 
3) om de categorienaam al aan te leren en 
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op 
deze manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Au-plaat
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
zij zwemt, hij zinkt, zij zegt, gauw, stoer, hij zorgt.

Zeg de zin één maal: mijn nicht springt in de sloot.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij nicht en springt het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf op een groot vel de categorienaam.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Laat in vlot tempo de letterkaarten zien. De kinderen noemen 
de klank en de groep. (oe – tweetekenklank, u – korte klank, 
aa – lange klank, h – medeklinker, enzovoort.)
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbeho-
rende categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met 
in koor oefenen.
– ik help. (Speciaal hakwoord, regel is …)
– wij brachten. (Luchtwoord, regel is …)
– de hengel. (Zingwoord, regel is …)
–  fl auw. (Hakwoord, regel is … – staat op de au-plaat, dus 

atje-au.)
–  het sein. (Hakwoord, regel is … – staat op de ei-plaat, dus 

korte ei.)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het plankwoord kort op. 
Plankwoord. Daar mag geen g tussen. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Wijs het plankwoord aan op de categoriekaart. De kinderen 
noemen om de beurt een plankwoord. Bij elk woord noemen 
ze de bijbehorende categorie.

Vraag de kinderen op te letten of ze een plankwoord in andere 
teksten zien. Ze mogen het woord dan gedurende de week 
zelf op het grote vel schrijven.

Doel
•  Leren schrijven van het plankwoord.

blok 2 | week 1 | les 2
Plankwoord
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PLANKWOORDBLOK 2 WEEK 1 LES 2

21

 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

De jongen is niet dik, maar s . slank 
Zij zegt niet alsjeblieft, maar d  je wel. dank 
Hij drijft niet, maar hij z . zinkt 
Het ruikt niet lekker, maar het s . stinkt 
De hond loopt niet goed, maar hij loopt m . mank 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

   

de mouw de pink de ring de wang 

   

zij kamt de vlecht de tong zij lacht 

 OPDRACHT 3 Kleur de medeklinkers.

i
r

n

a

f
g

h

u
eu

d oo
m lk

p

oe

uu z

o
ui ee

ie

ei

au
aa

ou ij

b

t

v

e

j

ws

 OPDRACHT 4  Bedenk drie hakwoorden in elke rij.
De woorden moeten een tweetekenklank hebben.

de snauw  de stoep de fluit de sprei 
eigen antwoord    
    
    

Maak met twee van de woorden een zin.

eigen antwoord  

 

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Zeer goede spellers kunnen de herhaalde 
instructies overslaan. Zij hebben voldoende 
aan de eerste aanbieding in de eerste les van 
de week.

Tijdens het hakken op de hakkaarten  hakken 
alle kinderen mee als één kind de beurt 
heeft.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel.
Pas op dat de kinderen niet in nummers praten, maar altijd in 
categorienamen en de regels.

Woorden:
– zij zwemt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– hij zink 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– zij zegt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– gauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– stoer 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij zorgt 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: mijn nicht 3 spring 2 t in de sloot.
– nicht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– spring 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Groot vel
• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
hij slaapt, zij droomt, hij zingt, de nachten, donker, 
kalmst.

Zeg de zin één maal: zij strekt haar arm.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin 
in één keer op. Ze schrijven bij strekt en arm het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf het derde en het vierde woord op het bord:

fl ink
de klank
de wink
donk

OPFRISSEN
Ei/ij-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
korte ei of lange ij is: fi jn, de sprei, klein, mei, de lijn, wij, de trein. 
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een luchtwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het plankwoord kort op. 
Plankwoord. Daar mag geen g tussen. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een plankwoord. Bij elk 
woord noemen ze de regel.

Lees de woorden op het bord voor. Vul de plankwoorden aan 
met -e, -en, -el en -er. Doe dit met een andere kleur om het 
goed duidelijk te maken. 
fl inke
de klanken
de winkel
donker

Zeg dat het plankwoorden zijn, maar dat er nog een deel bij 
komt met de stomme e. 
Je hoort de /u/, maar schrijft de e.

De kinderen bedenken plankwoorden die eindigen op -er, -en 
en -el, bijvoorbeeld het anker, wij schenken, de enkel.

Doel
•  Leren schrijven van het plankwoord.

blok 2 | week 1 | les 3
Plankwoord
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PLANKWOORDBLOK 2 WEEK 1 LES 3

22

 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

   

twee banken de enkel ik hinkel de winkel 

   

twee pinken het anker zij drinkt twee planken 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Teun is niet lief, maar s . stout 
Buiten is het niet licht, maar d . donker 
Hij is niet oud, maar j . jong 
Het mes is niet bot, maar s . scherp 
Mijn broek is niet kort, maar l . lang 
Het is niet overdag, maar in de n . nacht 

 OPDRACHT 3 Vul ei of ij in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

ei ij

stij  f vij  f klein stijf 
klei  n het plei  n de geit ik wrijf 
de gei  t het lij  f het plein vijf 
ik wrij  f de tei  l de teil het lijf 

 OPDRACHT 4 Schrijf de zin op.

p = h – v t = l a = do

Het is lang donker .

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
De categorieposter hangt duidelijk zichtbaar 
in de klas zodat u er ook bij andere lessen 
naar kunt verwijzen.

Laat de kinderen met behulp van het staal-
boek in tweetallen woorden oefenen van de 
ei-plaat. Een kind zegt een zin uit de rap, de 
ander het ei-woord.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– hij slaapt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– zij droomt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– hij zing 2 t. Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de nacht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– donk 4 er. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– kalmst 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: zij strekt 1 haar arm 1 .
– strekt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– arm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Ei-plaat
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
zij vechten, hij botst, hij schrikt, zij gingen, hij helpt, 
de pijn.

Zeg de zin één maal: de vrouw hinkelt naar huis.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij vrouw en hinkelt het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
F-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
een f.

Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaar-
ten aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds 
weer de eerste letter. Hak het woord: kerst-k, vorst-v, danst-d, 
bonst-b, spriet-s, streek-s, spruit-s, stroop-s.
Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van links 
naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes mee. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het plankwoord kort op. 
Plankwoord. Daar mag geen g tussen. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen bedenken in tweetallen zo veel mogelijk plank-
woorden in twee minuten. Bespreek met de hele groep de 
woorden die bedacht zijn. Het ene kind noemt het woord. 
Het andere kind noemt de bijbehorende categorie en de regel. 
Schrijf elk plankwoord op het bord. 

Doel
•  Leren schrijven van het plankwoord.

blok 2 | week 1 | les 4
Plankwoord
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PLANKWOORDBLOK 2 WEEK 1 LES 4

23

 OPDRACHT 1  Schrijf de plankwoorden op.

zij klinken, de klank,  
de vonken, de vink,  
zij stinken, wij wenken,  
blank, de stronk 
 
 

de longen 

de vink

de sprong

de klank de dingen

zij klinken

blank

wij wenken

de stronk

de zanger

de vonken

zij stinken

  

 OPDRACHT 2 Vul ng of nk in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

jong  st hij dwing  t jongst hij jankt 
hij jank  t de ang  st de hengst links 
link  s de stank  hij dwingt de stank 
de heng  st fl ink  de angst flink 

 OPDRACHT 3 Vul f, v, s of z in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

Ik rijd op mijn nieuwe f iets. de fi ets  wij zingen zacht 
Ik eet taart, het is f eest. het feest hij vangt  
Wij z ingen een lied. de strik   
Er zit een s trik op het pak.    
De strik voelt z acht aan.    
Hij v angt de bal.    

 OPDRACHT 4 Maak woorden met de letters.

v s r g a v d d r s en p

i nk o r cht l w ei l o ng j

en t en en e en t g t en i r

de vinken de grachten hij dweilt zij springen 
de stronken de vlechten hij dreigt de jongen 
eigen antwoord    
    

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Bij het klassikaal oefen van hakwoorden 
kunt u ook differentiëren. Laat eerst een 
goede leerling een woord hakken (de ande-
ren hakken zachtjes mee), daarna laat u 
hetzelfde woord nog eens hakken door een 
zwakkere leerling. Hak daarna weer allemaal 
samen.

Besteed in deze les en/of in week 4 aan-
dacht aan de opdrachten in het werkboek. 
Wie vindt het plankwoord moeilijk? De kin-
deren geven ook aan wat ze moeilijk vinden.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel.
Pas op dat de kinderen niet in nummers praten, maar altijd in 
categorienamen en de regels.

Woorden:
– zij vecht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– hij botst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij schrikt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– zij ging 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij helpt 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de pijn 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.

Zin: de vrouw 1 hink 4 elt naar huis.
– vrouw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.
– hink 4 elt. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
zij krijgt, de prijs, sterkst, wij denken, de sprong, de vonk.

Zeg de zin één maal: mijn dochter is een echte kei.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij dochter en echte het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee welke categorie u in deze les wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie Instructie
Hakwoord blok 1 | week 1
Zingwoord blok 1 | week 2
Ei-plaat  blok 1 | week 2
Luchtwoord blok 1 | week 3
Au-plaat  blok 1 | week 3
Plankwoord blok 2 | week 1

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen problemen mee 

hebben.

blok 2 | week 1 | les 5
Herhaling
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TIP
Laat de kinderen een eigen poster maken 
met als titel ‘Mijn moeilijke categorie’. 
Ze zoeken in bijvoorbeeld folders, school-
boeken, tijdschriften en dictees naar woor-
den van deze categorie.

Als een kind bij het dictee te lang moet 
nadenken bij een bepaalde categorie, help het 
dan met het bijbehorende gebaar.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel.
Pas op dat de kinderen niet in nummers praten, maar altijd in 
categorienamen en de regels.

Woorden:
– zij krijgt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– de prijs 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– sterkst 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– wij denk 4 en. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– de sprong 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de vonk 4 . Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Zin: mijn docht 3 er is een echt 3 e kei.
– docht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– echt 3 e. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel 
die erbij hoort. 
– ik smeer. Eer-woord. Ik schrijf ee.
– ik hoor. Oor-woord. Ik schrijf oo.
– ik scheur. Eur-woord. Ik schrijf eu.

Zeg dat ze bij deze woorden de ee, oo en eu niet goed horen, 
maar wel moeten schrijven.

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

Klankgroepenwoord
Vertel de kinderen dat ze vandaag het klankgroepenwoord 
leren verdelen. Oefen onderstaande woorden auditief. Klap 
van rechts naar links. Laat duidelijk de laatste klank horen. 
Dit is vooral belangrijk als de laatste klank een medeklinker 
is. De kinderen herhalen daarna de vier woorden op dezelfde 
manier. Ze klappen daarbij van links naar rechts.
– de boten, boo-ten. (De klankgroep is boo.)
– de dieren, die-ren. (De klankgroep is die.)
– de kosten, kos-ten. (De klankgroep is kosss.)
– zij zitten, zi-tten. (De klankgroep is zi.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
teer, echt, scherp, het zout, zij mengen, de planken.

Zeg de zin één maal: hij proeft het deeg met een vork.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij proeft en vork het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het eer-oor-eur-woord in hoofdstuk 3 
van de algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje 
van het eer-oor-eur-woord. Lees ook de informatie over 
het klankgroepenwoord in hoofdstuk 3 van de algemene 
handleiding en bekijk het instructiefi lmpje van het klank -
groepenwoord.

Schrijf op het bord:

ik smeer ik hoor ik scheur

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Geef individuele beurten:
Noem alle lange klanken. (aa, ee, oo, uu)
Noem alle korte klanken. (a, e, i, o, u)
Noem alle tweetekenklanken. (au, ou, ei, ij, eu, ie, oe, ui)

Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
De kinderen bedenken in tweetallen bij elke categorie een 
woord. Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht 
zijn. Een kind noemt het woord. Een ander kind noemt de 
bijbehorende categorie en de regel.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het eer-oor-eur-woord. Wijs de categorie aan op de catego-
riekaart en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij 
hoort: 
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Doel
•  Leren schrijven van het eer-oor-eur-woord.
•  Leren verdelen van het klankgroepenwoord.

blok 2 | week 2 | les 1
Eer-oor-eur-woord
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LES 1BLOK 2 EER-OOR-EUR-WOORDWEEK 2 LES 1BLOK 2 EER-OOR-EUR-WOORDWEEK 2

24

 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

   

de veer de deur het oor de peer 

   

het spoor de beer ik scheur de boor 

 OPDRACHT 2  Schrijf het woord op.

Ik ben gevallen. Nu doet mijn been z . zeer 
Dat snoepje is v  jou. voor 
Ik eet liever een appel dan een p . peer 
Wat ruik ik daar een lekkere g . geur 
Wat h  ik daar? hoor 
Ik ga e  maar eens kijken. eerst 

 OPDRACHT 3 Schrijf de letters in de goede rij.

s
aa

p
v d

u j

g
ou

f
r

n
lk

uu
 oe

oo

z

t

ui
a

ie

ei
au

o 
eu

ij

b

w

ee

ih

e
m

10g lange klank 10f korte klank 10e tweetekenklank 10d medeklinker

aa, ee, a, e, i, au, ou, b, d, f, g, 
oo, uu o, u  ei, ij, h, j, k, l, m, 
   eu, ie n, p, r, s, 
  oe, ui t, v, w, z 

 OPDRACHT 4 Bedenk drie woorden in elke rij.

speciaal hakwoord

eigen antwoord    
    
    

540039_539973_02.indd   24 25/11/14   11:57

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Wees alert op de woorden met st in het mid-
den. Het gevaar bestaat dat deze woorden 
verkeerd verdeeld worden. Bijvoorbeeld: 
kasten. De klankgroep is kas en niet ka. 
Spreek de s hier wat langer uit: kasss.

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe 
categorie naar het lezen. Vertel de kinderen 
dat ze deze categorie al kennen van het 
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep 
3) om de categorienaam al aan te leren en 
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op 
deze manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel.
Pas op dat de kinderen niet in nummers praten, maar altijd in 
categorienamen en de regels.

Woorden:
– teer 5 . Eer-woord. Ik schrijf ee.
– echt 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– scherp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– het zout 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.
– zij meng 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de plank 4 en. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Zin: hij proeft 1 het deeg met een vork 1 .
– proeft 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– vork 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na eer-oor-eur-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden auditief. Klap van rechts naar 
links. Laat duidelijk de laatste klank horen. Dit is vooral 
belangrijk als de laatste klank een medeklinker is. De kinderen 
herhalen daarna de vier woorden op dezelfde manier. Ze klap-
pen daarbij van links naar rechts.
– de rokken, ro-kken. (De klankgroep is ro.)
– de vorken, vor-ken. (De klankgroep is vorrr.)
– de schoenen, schoe-nen. (De klankgroep is schoe.)
– de apen, aa-pen. (De klankgroep is aa.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de klei, blanke, het vel, de schaar, rechter, de dingen.

Zeg de zin één maal: zij kleurt de lucht grijs.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij kleurt en lucht het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf het vierde woord op het bord:

ik smeer ik hoor ik scheur ik speel

Schrijf op een groot vel de categorienaam.

OPFRISSEN
S/z-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
s of z is: stroef, zacht, strak, de zaag, zeer, ik smoor. Ze noemen 
ook de categorie en de regel van het woord. Wissel individuele 
beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een luchtwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het eer-oor-eur-woord kort op. 
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een eer-oor-eur-woord. Bij 
elk woord noemen ze de bijbehorende regel.

Lees het eel-woord op het bord voor en zeg de regel die erbij 
hoort: Eel-woord. Ik schrijf ee. Zeg dat ze bij deze woorden de 
ee niet goed horen, maar wel moeten schrijven. Vraag wie er 
nog een eel-woord kent. Schrijf de genoemde woorden zelf op 
het bord, maar laat om de beurt een kind de categorie en de 
regel noemen.

Vraag de kinderen op te letten of ze een eer-oor-eur-woord in 
andere teksten zien. Ze mogen het woord dan gedurende de 
week zelf op het grote vel schrijven.

Doel
•  Leren schrijven van het eer-oor-eur-woord.
•  Leren verdelen van het klankgroepenwoord.

blok 2 | week 2 | les 2
Eer-oor-eur-woord
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BLOK 2 EER-OOR-EUR-WOORDLES 2WEEK 2BLOK 2 EER-OOR-EUR-WOORDLES 2WEEK 2

25

 OPDRACHT 1  Vul het woord in.

Het rijmt op eer.

In de dierentuin zie ik een beer.

Hij springt op en neer .

Kijk, daar gaat hij weer .

Het rijmt op oor.

Het spijt me dat ik je stoor .

Mijn zus zingt in een koor .

Ik ben blij als ik haar hoor .

Het rijmt op eur.

Wij lopen door de deur .

Ik ruik een lekkere geur .

De muur heeft een mooie kleur .

Het rijmt op eer.

Daar loopt een heer .

Hij eet een peer .

Dat doet hij elke keer .

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

acht geel  de scherf de boor 

de zaag twee planken de deur de kerk 

 OPDRACHT 3 Maak de rijen af.

lang langst strak strakst 
knap knapst zacht zachtst 
fl ink fl inkst stroef stroefst 
teer teerst geel geelst 

 OPDRACHT 4 Welke drie woorden horen niet bij de regel van het luchtwoord? 

hij ligt hij legt hij zegt 

Maak met elk woord een zin. 

eigen antwoord 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Als u de nieuwe categorie bij andere  vakken 
tegenkomt, benoem deze dan expliciet. De 
kinderen gaan dan ook vaker overal de 
nieuwe categoriewoorden zien en maken het 
zich sneller eigen.

Laat de kinderen steeds zelf de stappen 
 verwoorden bij het oefenen van de klank-
groepen. Geef niet te veel stappen weg.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de klei 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
– blank 4 e. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– het vel 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de schaar 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– recht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de ding 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: zij kleur 5 t de lucht 3 grijs.
– kleur 5 t. Eur-woord. Ik schrijf eu.
– lucht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na eer-oor-eur-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Groot vel
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
rechts, linker, voor, hij fi etst, snelst, de stang.

Zeg de zin één maal: mijn helm is geel.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij helm en geel het nummer van 
de categorie erboven.

OPFRISSEN
Sch-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
een sch.

Categorieën 
De kinderen noemen om de beurt een zingwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. 

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het eer-oor-eur-woord en het eel-woord 
kort op. 
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu. Eel-woord. Ik schrijf ee. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen bedenken in tweetallen drie eer-woorden, 
drie oor-woorden, drie eur-woorden en drie eel-woorden. 
Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht zijn. 
Een kind noemt het woord. Een ander kind noemt de bij-
behorende regel.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden auditief. Klap van rechts naar 
links. Laat duidelijk de laatste klank horen. Dit is vooral 
belangrijk als de laatste klank een medeklinker is. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. 
De kinderen herhalen daarna de vier woorden op dezelfde 
manier. Ze klappen daarbij van links naar rechts. 
–  zij slepen. (De klankgroep is slee. De laatste klank is ee. Dat is 

een lange klank.) 
–  wij kauwen. (De klankgroep is kau. De laatste klank is au. 

Dat is een tweetekenklank.) 
–  de klassen. (De klankgroep is kla. De laatste klank is a. Dat is 

een korte klank.) 
–  de munten. (De klankgroep is munnn. De laatste klank is n. 

Dat is een medeklinker.) 
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

Doel
•  Leren schrijven van het eer-oor-eur-woord.
•  Leren bepalen van de laatste klank van de 

klankgroep.

blok 2 | week 2 | les 3
Eer-oor-eur-woord
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

Een grote deur is hetzelfde als een p . poort 
Heel fi jn en breekbaar is hetzelfde als t . teer 
Een nette man is hetzelfde als een h . heer 
Stank is hetzelfde als een vieze g . geur 
Een zingende groep mensen is hetzelfde als een k . koor 

 OPDRACHT 2 Schrijf de woorden in de goede rij.

de peer de ring 
de veer de tong 
 de jongen 
 OPDRACHT 3 Maak de rij af.
Zet een rondje om de goede categorie.

ik vang hij vangt 
ik zeur hij zeurt 
ik wenk hij wenkt 
ik smeer hij smeert 
ik jank hij jankt 
ik meng hij mengt 

 OPDRACHT 4 Bedenk woorden en maak de rijen af.
Kijk goed naar de beginletter.

begin met sch de schep   
begin met s eigen antwoord   
begin met z    
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Oefenen met de bal: gooi de bal en zeg 
 tegelijkertijd een categorie. Een kind vangt 
de bal en noemt de regel.

Wanneer kinderen geen spaties laten tussen 
de verschillende woorden, laat hen dan na 
elk woord een vinger leggen om te zien waar 
ze verder moeten gaan met het volgende 
woord. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– recht 3 s. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– link 4 er. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– voor 5 . Oor-woord. Ik schrijf oo.
– hij fi etst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– snelst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de stang 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: mijn helm 1 is geel 5 .
– helm 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– geel 5 . Eel-woord. Ik schrijf ee.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na eer-oor-eur-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden auditief. Klap van rechts naar 
links. Laat duidelijk de laatste klank horen. Dit is vooral 
belangrijk als de laatste klank een medeklinker is. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. 
De kinderen herhalen daarna de vier woorden op dezelfde 
manier. Ze klappen daarbij van links naar rechts.
–  wij kennen. (De klankgroep is ke. De laatste klank is e. Dat is 

een korte klank.)
–  de vuren. (De klankgroep is vuu. De laatste klank is uu. Dat 

is een lange klank.)
–  zij kijken. (De klankgroep is kij. De laatste klank is ij. Dat is 

een tweetekenklank.)
–  zij krimpen. (De klankgroep is krimmm. De laatste klank is 

m. Dat is een medeklinker.)
Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de enkel, de buik, de tong, knapst, hij ligt, de longen.

Zeg de zin één maal: zij schraapt haar keel.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij schraapt en keel het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
F/v-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met 
f of v is: voor, fi jn, de vrouw, de voet, het fruit, vast, veel, zij van-
gen. Ze noemen ook de categorie en de regel. Wissel individu-
ele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten 
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer 
de eerste letter.
Hak het woord: helft-h, verst-v, poetst-p, bonst-b, kleinst-k, 
snelst-s, kletst-k, groenst-g.
Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van links 
naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes mee.
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbeho-
rende categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met 
in koor oefenen.
– de stank. (Plankwoord, regel is …)
– langer. (Zingwoord, regel is …)
–  klein. (Hakwoord, regel is … – staat op de ei-plaat, dus 

korte ei.)
– de vlucht. (Luchtwoord, regel is …)
– het dorp. (Speciaal hakwoord, regel is …)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het eer-oor-eur-woord kort op. 
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu. Eel-woord: Ik schrijf ee. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees voor:
Zij boort een gat in de muur. 
Hij scheurt veel blaadjes af. 
Jos weet veel van dieren. 
Eerst eet ik mijn koekje op. 
Vraag na elke zin wie er een eer-oor-eur-woord of eel-woord 
gehoord heeft. Het kind noemt de regel van het gevonden 
woord. Schrijf het woord op het digibord.

Doel
•  Leren schrijven van het eer-oor-eur-woord.
•  Leren bepalen van de laatste klank van de 

klankgroep.

blok 2 | week 2 | les 4
Eer-oor-eur-woord
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PLANKWOORDBLOK 2 WEEK 2 LES 4 EER-OOR-EUR-WOORDBLOK 2 WEEK 2 LES 4 EER-OOR-EUR-WOORD

27

 OPDRACHT 1  Los de raadsels op.

Ik zit aan je hoofd.
Ik laat je horen.

Ik ben een oor .

Ik zit in je kleren.
Ik ben een gat.

Ik ben een scheur .

Ik ben heel lang.
Ik lig onder de trein.

Ik ben een spoor .

Ik ben heel snel.
Ik ben niet het laatst.

Ik ben het eerst .

 OPDRACHT 2 Vul het woord in.

Het is nacht            . Iedereen slaapt nog.

Ik sta op en trek mijn jurk             aan.

Na school speel             ik met mijn vriend een spel.

Vanavond mag ik wat langer             opblijven.

Buiten is het donker            . Ik ga slapen.

 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Niet minder, maar m . meer 
Niet harder, maar z . zachter 
Niet heel, maar h . half 
Niet gooien, maar v . vangen 
Niet achter, maar v . voor 

 OPDRACHT 4 Maak de zin af.
De zin moet meer dan vier woorden hebben. 

Zij eigen antwoord .

Hij  .

Hij graaft  .

Hij  .
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Pas het geleerde ook toe bij andere vak-
ken: kies woorden van de nieuwe categorie 
 bijvoorbeeld om deze mooi te leren schrijven 
in de schrijfl es.

Besteed in deze les en/of in week 4 aan-
dacht aan de opdrachten in het werkboek. 
Wie vindt het eer-oor-eur-woord moeilijk? 
De kinderen geven ook aan wat ze moeilijk 
vinden.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de enk 4 el. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– de buik 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de tong 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– knapst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij ligt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de long 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: zij schraapt 1 haar keel 5 .
– schraapt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– keel 5 . Eel-woord. Ik schrijf ee.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na eer-oor-eur-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de kleur, ik vouw, grijs, zwart, het zicht, de inkt.

Zeg de zin één maal: hij mengt wit met blauw.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij mengt en blauw het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee welke categorie u in deze les wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie  Instructie
Hakwoord  blok 1 | week 1
Zingwoord  blok 1 | week 2
Ei-plaat   blok 1 | week 2
Luchtwoord  blok 1 | week 3
Au-plaat   blok 1 | week 3
Plankwoord  blok 2 | week 1
Eer-oor-eur-woord  blok 2 | week 2

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Indien u graag het ritme van de week vasthoudt, dan kunt u 
enkele klankgroepenwoorden oefenen zoals: straten, wij zei-
len, zij dansen, de bussen of een keuze uit de woordenlijst.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen problemen mee 

hebben.

blok 2 | week 2 | les 5
Herhaling
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TIP
Maak kaartjes met verschillende categorie-
woorden. De kinderen werken in tweetallen 
en noemen om de beurt een woord van een 
kaartje, terwijl de ander de categorie zegt 
en het woord opschrijft. Ze kijken het samen 
na. Wie de meeste woorden goed geschreven 
heeft, heeft gewonnen.

Geef bladen mee naar huis met het symbool 
van de categorie erop. De kinderen zoeken 
woorden van de nieuwe categorie. Dit is ook 
zeer zinvol voor kinderen die moeite hebben 
met een bepaalde categorie.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de kleur 5 . Eur-woord. Ik schrijf eu.
– ik vouw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.
– grijs 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– zwart 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– het zicht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de ink 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Zin: hij meng 2 t wit met blauw 1 .
– meng 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– blauw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na eer-oor-eur-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  de petten. (De klankgroep is pe. De laatste klank is e. Dat 

is een korte klank. En dan schrijf ik de t dubbel.) Schrijf de 
t met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  de deuken. (De klankgroep is deu. De laatste klank is eu. 
Dat is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.)

–  het varken. (De klankgroep is varrr. De laatste klank is r. 
Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

–  de bomen. (De klankgroep is boo. De laatste klank is oo. 
Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de start, straks, lang, hij jankt, wij denken, ik draai.

Zeg de zin één maal: ik wacht op mijn beurt.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij wacht en beurt het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het aai-ooi-oei-woord in hoofdstuk 3 
van de algemene handleiding en bekijk het instructiefi lmpje 
van het aai-ooi-oei-woord.

Schrijf op het bord:

ik maai
ik gooi
ik roei

OPFRISSEN
Au-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord van de au-plaat.
Laat de au-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij 
het au-woord en wijs het aan op de au-plaat. De kinderen 
noemen het woord. Wissel individuele beurten af met in koor 
oefenen.

Categorieën
Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren: 
het aai-ooi-oei-woord. Wijs de categorie aan op de catego-
riekaart en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij 
hoort: 
Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.

Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel 
die erbij hoort. Vraag wie er nog een aai-ooi-oei-woord kent. 
Schrijf de genoemde woorden zelf op het bord maar laat om 
de beurt een kind de categorie en de regel noemen.

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord 
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten 
tijdens andere lessen.

Doel
•  Leren schrijven van het aai-ooi-oei-woord.
•  Leren schrijven van het klankgroepenwoord.

blok 2  | week 3 | les 1
Aai-ooi-oei-woord
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LES 1BLOK 2 AAI-OOI-OEI-WOORDWEEK 3 LES 1BLOK 2 AAI-OOI-OEI-WOORDWEEK 3

28

 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

de kraai de boei de haai het hooi 

ik zwaai ik roei ik maai ik naai 

 OPDRACHT 2  Schrijf het woord op.

Het kind kHet kind k  met het eten. knoeit 
Dat mag je n  meer doen. nooit 
Mats g  de bal naar Daan. gooit 
Het reuzenrad d  rond. draait 
De wind w  uit het westen. waait 

 OPDRACHT 3 Vul au of ou in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

au ou

Hier is iets niet goed, maar fou  t. flauw   fout 
Het smaakt ook nog eens heel fl au  w. rauw het zout 
Het vlees is niet gaar, maar rau  w. lauw  
Het eten is niet warm, maar lau  w.   
Wil je de peper en het zou  t geven?   

 OPDRACHT 4 Vul het woord in.
Bedenk daarna een antwoord op de vraag. Maak een zin.

   

Van wie is deze kooi  ? eigen antwoord 
Wat zie je na deze bocht  ?  
Wat hangt er aan de hengel  ?  
Wat stinkt   hier zo?  
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
De kinderen werken bij de klankgroepen-
woorden met een gum. Zorg daarom dat ze 
met potlood schrijven.

Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe 
categorie naar het lezen. Vertel de kinderen 
dat ze deze categorie al kennen van het 
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep 
3) om de categorienaam al aan te leren en 
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op 
deze manier wordt de categorie makkelijker 
herkend.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de start 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– straks 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– lang 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij jank 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– wij denk 4 en. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– ik draai 6 . Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.

Zin: ik wacht 3 op mijn beur 5 t.
– wacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– beur 5 t. Eur-woord. Ik schrijf eu.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Au-plaat en au-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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–  de handen. (De klankgroep is hannn. De laatste klank is n. 
Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

–  de spleten. (De klankgroep is splee. De laatste klank is ee. 
Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de ee 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  wij stappen. (De klankgroep is sta. De laatste klank is a. Dat 
is een korte klank. En dan schrijf ik de p dubbel.) Schrijf de 
p met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
het spel, ik gooi, de worp, vijf, ik mocht, de sfeer.

Zeg de zin één maal: hij speelt nooit vals.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij speelt en nooit het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf op een groot vel de categorienaam.

OPFRISSEN
Sch/schr-woorden
Zet twee rijen op het digibord. Schrijf boven de ene rij een sch 
en boven de andere rij een schr. De kinderen noemen om de 
beurt een woord dat begint met een sch of schr en noemen in 
welke rij het hoort. Schrijf het in de goede rij.

Categorieën
Zeg de volgende woorden en een kind noemt de bijbeho-
rende categorie en de regel. Wissel individuele beurten af met 
in koor oefenen.
– ik zink. (Plankwoord, regel is …)
– het park. (Speciaal hakwoord, regel is …)
– de vinger. (Zingwoord, regel is …)
–  ik trouw. (Hakwoord, regel is … – staat niet op de au-plaat, 

dus otje-ou.)
– het licht. (Luchtwoord, regel is …)
– ik zeur. (Eur-woord, regel is …)
–  de pijl. (Hakwoord, regel is … – staat niet op de ei-plaat, 

dus lange ij.)

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Vraag wie nog weet welke nieuwe categorie er gisteren geleerd 
is. Fris de kennis van het aai-ooi-oei-woord kort op. 
Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een aai-oei-ooi-woord. 
Bij elk woord noemen ze de bijbehorende regel.

Vraag de kinderen op te letten of ze een aai-ooi-oei-woord in 
andere teksten zien. Ze mogen het woord dan gedurende de 
week zelf op het grote vel schrijven.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  de uilen. (De klankgroep is ui. De laatste klank is ui. Dat is 

een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

Doel
•  Leren schrijven van het aai-ooi-oei-woord.
•  Leren schrijven van het klankgroepenwoord.

blok 2 | week 3 | les 2
Aai-ooi-oei-woord
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BLOK 2 AAI-OOI-OEI-WOORDLES 2WEEK 3BLOK 2 AAI-OOI-OEI-WOORDLES 2WEEK 3

29

 OPDRACHT 1  Vul in.

hij sproei  t mooi  
de prooi  zij strooi  t

fraai  saai  
hij zaai  t ik schroei  

Schrijf de woorden in de goede rij.

aai ooi oei

fraai de prooi hij sproeit 
hij zaait mooi ik schroei 
saai zij strooit  

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

ik schenk scheel het schrift ik schrijf 

hij scheert de schroef de schelp de schaar 

 OPDRACHT 3 Schrijf het woord op.

De bloemen en struiken staan in b . bloei 
De bezem heeft een lange s . steel 
De honden stoeien en v  met elkaar. vechten 
De hond is stout. Ga af, f ! foei  
Nu is hij weer lief. Ik aai hem over zijn v . vacht 
De riem is te kort. Ik maak hem l . langer 

 OPDRACHT 4 Schrijf het rijmwoord op.

de haai ik draai de keer  
de beer eigen antwoord ik groei  
de slang  de lucht  
ik strooi  ik drink  
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
De grote vellen waar kinderen woorden van 
de nieuwe categorie op hebben  geschreven 
kunt u weer weghalen als de volgende 
nieuwe categorie wordt aangeboden.

Geef de kinderen per tweetal twee blaadjes. 
Schrijf boven het ene blaadje de sch, boven 
het andere blaadje schr. De kinderen noemen 
om de beurt een woord dat hiermee begint 
en schrijven het op het goede blad. Welk 
tweetal verzint de meeste woorden? Geef 
vooraf aan hoeveel tijd ze hebben.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– het spel 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– ik gooi 6 . Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– de worp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– vijf 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– ik mocht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de sfeer 5 . Eer-woord. Ik schrijf ee.

Zin: hij speel 5 t nooi 6 t vals.
– speel 5 t. Eel-woord. Ik schrijf ee.
– nooi 6 t. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Groot vel
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  wij werken. (De klankgroep is werrr. De laatste klank is r. 

Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

–  de daken. (De klankgroep is daa. De laatste klank is aa. Dat 
is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de aa 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  de hokken. (De klankgroep is ho. De laatste klank is o. Dat 
is een korte klank. En dan schrijf ik de k dubbel.) Schrijf de 
k met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  zij bouwen. (De klankgroep is bou. De laatste klank is ou. 
Dat is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor. Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.)

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de reus, grootst, hij wenkt, de heks, de steel, wij dachten.

Zeg de zin één maal: de muis groeit door de spreuk.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij groeit en door het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Schrijf de tweede en derde rij op het bord: 

ik maai
ik gooi
ik roei

wij maai
wij gooi
wij roei

de maai
de gooi
de roei

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Laat in vlot tempo de letterkaarten zien. De kinderen noemen 
de klank en de groep. (ie – tweetekenklank, a – korte klank, 
oo – lange klank, p – medeklinker, enzovoort.) 
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen. Gebruik geen 
alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën 
De kinderen bedenken in tweetallen een eer-oor-eur-woord 
en een eel-woord. Bespreek met de hele groep de woorden 
die bedacht zijn. Een kind noemt het woord. Een ander kind 
noemt de bijbehorende categorie en de regel. 

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. Geef vooral kinderen de beurt die moeite heb-
ben met de aangeboden categorie.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

INSTRUCTIE
Fris de kennis van het aai-ooi-oei-woord kort op. 
Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i. 
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
De kinderen noemen om de beurt een aai-ooi-oei-woord. 
Bij elk woord noemen ze de regel.

Lees de woorden op het bord voor. Vul de aai-ooi-oei-woor-
den aan met -en en -er. Doe dit met een andere kleur om het 
goed duidelijk te maken.
ik maai wij maaien de maaier
ik gooi wij gooien de gooier
ik roei wij roeien de roeier

Zeg dat het aai-ooi-oei-woorden zijn, maar dat er nog een deel 
bij komt met de stomme e. 
Je hoort de /u/, maar schrijft de e. 
De kinderen bedenken aai-ooi-oei-woorden die eindigen op 
-er en -en, bijvoorbeeld wij groeien, mooier.

Doel
•  Leren schrijven van het aai-ooi-oei-woord.
•  Leren schrijven van het klankgroepenwoord.

blok 2 | week 3 | les 3
Aai-ooi-oei-woord
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 OPDRACHT 1  Maak de rijen af.

één … twee … één … twee …

haai haaien koe koeien 
boei boeien kooi kooien 
prooi prooien plooi plooien 
vlaai vlaaien draai draaien 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

de pauw de veer de sproeier de stengel 

hij snoeit het anker de dooier de vlecht 

 OPDRACHT 3 Maak de rij af.
Zet een rondje om de goede categorie.

ik groei wij groeien 
ik zeur hij zeurt 
ik spring hij springt 
ik zwaai wij zwaaien 
ik vlucht wij vluchten 
ik strooi hij strooit 

 OPDRACHT 4 Schrijf de letters in de goede rij.10g lange klank 10f korte klank 10e tweetekenklank 10d medeklinker

aa, ee, a, e, i, au, ou, b, d, f, g, 
oo, uu o, u  ei, ij, h, j, k, l, m, 
  eu, ie n, p, r, s 
  oe, ui t, v, w, z 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Oefenen met de bal: gooi de bal en zeg 
tegelijkertijd een klank. Een kind vangt de 
bal en noemt de groep (lange klank, korte 
klank, tweetekenklank, medeklinker).

Wanneer een kind tijdens het dictee een 
woord fout heeft gehakt, pak dan bij de 
nabespreking de juiste hakkaart er nog eens 
bij.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de reus 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– grootst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– hij wenk 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– de heks 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de steel 5 . Eel-woord. Ik schrijf ee.
– wij dacht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Zin: de muis groei 6 t door 5 de spreuk.
– groei 6 t. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– door 5 . Oor-woord. Ik schrijf oo.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Letterkaarten
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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NORMERING

aantal foute 
woorden

beoordeling

spelling 0-1 goed

2-3 voldoende

≥ 4 onvoldoende

VERVOLG
Registreer de scores op het registratieblad.

Worden er veel fouten gemaakt in de nieuwste categorieën?
Bepaal welke kinderen aan de instructietafel moeten komen 
in week 4:
–  In les 1 kunt u de categorie van week 1 herhalen: 

plankwoord.
–  In les 2 kunt u de categorie van week 2 herhalen: 

eer-oor-eur-woord.

Worden er veel fouten gemaakt in eerder aangeboden 
categorieën?
–  In les 4 en/of 5 kunt u deze categorieën herhalen.

 

INTRODUCTIE
Vertel de kinderen dat ze een toets gaan maken. Door de toets 
wordt duidelijk of de aangeboden stof goed begrepen is.

TOETSDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord op 
en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en schrij-
ven het op.
stoutst, de hengel, de scheur, hij kauwt, de eik, wij zuchten, 
het stinkt, het dorp, de planken, de longen, door, zij lacht.

Zeg elke zin één maal:
1 ik heb tien vingers.
2 hij ligt op de bank.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. 
Ze schrijven bij vingers, ligt en bank het nummer van de 
categorie erboven.

Doel
•  Toetsen van:

alle tot nu toe aangeboden categorieën.

blok 2 | week 3 | les 4
Toets
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TOETSGROEP 4 SPELLING
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BLOK 2 TOETSGROEP 4 SPELLINGBLOK 2

 1 stoutst   
 2 de heng  el 
 3 de scheur   
 4 hij kauwt   
 5 de eik   
 6 wij zucht  en 
 7 het stink  t 
 8 het dorp   
 9 de plank  en 
10 de long  en 

1

2

5

1

1

3

4

1

4

2

11 door   
12 zij lacht   

 

5

3

 1 ik heb tien ving  ers. 
  

 2 hij ligt   op de bank  . 
  

2

1 4

NAAM

TIP
Kinderen die eerder klaar zijn met de toets 
kunnen verder gaan met de extra pagina in 
het werkboek bij week 3 les 4.

Het registratieblad kunt u ook gedurende een 
week gebruiken om van de dicteewoorden te 
noteren welke fouten er in die week gemaakt 
worden. Aan de hand hiervan maakt u een 
plan welke categorieën in de hele groep en/
of met een kind in de komende week extra 
geoefend moeten worden.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Registratieblad blok 2

Materiaal kinderen
• Toetsblad blok 2
• Staalboek
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de vlek, de knoeier, de zooi, schoonst, hij wankelt, de vork.

Zeg de zin één maal: er zat weer rijst op mijn wang.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin 
in één keer op. Ze schrijven bij weer en wang het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee en het toetsdictee welke categorie u in deze les 
wilt herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie  Instructie
Hakwoord  blok 1 | week 1
Zingwoord  blok 1 | week 2
Ei-plaat   blok 1 | week 2
Luchtwoord  blok 1 | week 3
Au-plaat   blok 1 | week 3
Plankwoord  blok 2 | week 1
Eer-oor-eur-woord  blok 2 | week 2
Aai-ooi-oei-woord  blok 2 | week 3

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Indien u graag het ritme van de week vasthoudt, dan kunt 
u enkele klankgroepenwoorden oefenen zoals: wij sturen, 
de armen, zij gieten, wij kunnen of een keuze uit de 
woordenlijst.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen problemen mee 

hebben.

blok 2 | week 3 | les 5
Herhaling
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TIP
Lees bij de klankgroepenwoorden de eerste 
klankgroep hard en de tweede zacht. 
Bijvoorbeeld: arrr-men.

Laat de kinderen een categorie noemen 
waar ze moeite mee hebben en laat ze er vijf 
woorden bij bedenken of opzoeken. Vraag de 
woorden na tijdens een volgende les.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de vlek 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de knoei 6 er. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik 

schrijf de i.
– de zooi 6 . Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– schoonst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– hij wank 4 elt. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– de vork 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zin: er zat weer 5 rijst op mijn wang 2 .
– weer 5 . Eer-woord. Ik schrijf ee.
– wang 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de hark, wij zaaien, de tulp, de vinken, wij kochten, de 
winkel.

Zeg de zin één maal: de hei bloeit erg lang.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij bloeit en erg het nummer van 
de categorie erboven.

OPFRISSEN
S/z-woorden
Zeg de volgende woorden en een kind noemt of het met s of z 
is: het sap, de zucht, wij zien, ik stoei, ik zuig, zuur, saai, de zaag. 
Een ander kind noemt de categorie en de regel.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt een plankwoord. Bij elk 
woord noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  zij kreuken. (De klankgroep is kreu. De laatste klank is eu. 

Dat is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.)

–  wij botsen. (De klankgroep is bottt. De laatste klank is t. 
Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

–  de schepen. ( De klankgroep is schee. De laatste klank is ee. 
Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de ee 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  de spatten. (De klankgroep is spa. De laatste klank is a. Dat 
is een korte klank. En dan schrijf ik de t dubbel.) Schrijf de 
t met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

INSTRUCTIE
Gebruik voor de kinderen die nog problemen hebben met het 
plankwoord de instructie uit week 1.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën.

blok 2 | week 4 | les 1
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

Een stoel is geen b . bank 
Een duim is geen p . pink 
Eten is geen d . drinken 
Een mus is geen v . vink 
Een lekkere geur is geen s . stank 
Dik is niet s . slank 

 OPDRACHT 2 Vul het woord in.

   

In mijn kamer is een muur geel  .

Dat vind ik een mooie kleur  .

Op de planken   staan boeken.

Ik ben twee jaar  jonger   dan mijn zus.

Mijn zus maakt twee vlechten   in mijn haar.

Wij hebben nooit   ruzie met elkaar.

 OPDRACHT 3 Vul s of z in.
Schrijf de woorden in de goede rij.

s z

Ik heb  z in om iets leuks te doen. de sproeier de zin 
Ik  z weet zo erg. we springen ik zweet 
Kom! We pakken de  s proeier. straks zeer 
Dan  s pringen we eronder.   
Ik word  z eer nat.   
Jij bent straks aan de beurt.   

 OPDRACHT 4 Bedenk vier woorden in elke rij.

speciaal hakwoord    

eigen antwoord    
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Laat drie groepjes de hele week woorden 
bedenken en bijhouden van de drie nieuwe 
categorieën. Wie heeft de meeste woorden 
aan het eind van de week? Laat ze eventueel 
per groepje een poster maken. Er mogen ook 
plaatjes bij. Zorg wel dat de woorden goed 
geschreven zijn.

Let op uw uitspraak van de /v/ en de /z/. 
Spreek deze wat brommend uit (stemhebbend). 
Bespreek dit ook met de leerkrachten van 
de kleutergroepen en groep 3. Dat voorkomt 
veel fouten.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de hark 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– wij zaai 6 en. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik 

schrijf de i.
– de tulp 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– de vink 4 en. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– wij kocht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de wink 4 el. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Zin: de hei bloei 6 t erg 1 lang.
– bloei 6 t. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– erg 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
mooier, fl inker, meest, fl auw, slechter, slimst.

Zeg de zin één maal: mijn zus is heel slank.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij heel en slank het nummer van 
de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ei-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord van de ei-plaat.
Laat de ei-rap horen of lees de rap voor. Pauzeer steeds bij het 
ei-woord en wijs het aan op de ei-plaat. De kinderen noemen 
het woord. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Categorieën
De kinderen noemen om de beurt drie eer-woorden, drie oor-
woorden, drie eur-woorden en drie eel-woorden. Bij elk woord 
noemen ze de bijbehorende regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  wij strekken. (De klankgroep is stre. De laatste klank is e. 

Dat is een korte klank. En dan schrijf ik de k dubbel.) Schrijf 
de k met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  wij trouwen. (De klankgroep is trou. De laatste klank is ou. 
Dat is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor. Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.)

–  de wolken. (De klankgroep is wolll. De laatste klank is l. Dat 
is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik het 
hoor.)

–  zij kraken. (De klankgroep is kraa. De laatste klank is aa. 
Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de aa 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

INSTRUCTIE
Gebruik voor de kinderen die nog problemen hebben met het 
eer-oor-eur-woord de instructie uit week 2.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën en 

uitbreidingen.

blok 2 | week 4 | les 2
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Maak de rij af.

ik keur hij keurt 
ik zeur hij zeurt 
ik boor hij boort 
ik leer hij leert 
ik keer hij keert 
ik stoor hij stoort 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Niet heet en niet koud, maar l . lauw 
Niet achter, maar v . voor 
Niet ‘braaf!’, maar ‘f ’. foei 
Niet gekookt, maar r . rauw 
Niet hard, maar z . zacht 
Niet laatst, maar e . eerst 

 OPDRACHT 3 Vul het woord in.

Ik vind een veer  van een vogel.

Ik roei  de boot over het water.

Koen vangt  een vis met zijn hengel.

De boot is stuk. De boot zinkt .

Het konijn heeft een zachte vacht .

Ik schrijf  een kaart aan mijn oma.

 OPDRACHT 4 Bedenk acht woorden in elke rij.
ei ij

eigen antwoord  
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Laat kinderen die moeite hebben met spel-
ling bij het dictee eerst de categorie van 
het woord aanwijzen op de categoriekaart. 
Daarna schrijven ze het woord op.

U kunt ervoor kiezen om de zeer goede 
spellers in het werkboek alleen de 2- en 
3-ster-opdrachten te laten maken. 

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– mooi 6 er. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– fl ink 4 er. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– meest 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– fl auw 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat op de au-plaat, dus atje-au.
– slecht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– slimst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: mijn zus is heel 5 slank 4 .
– heel 5 . Eel-woord. Ik schrijf ee.
– slank 4 . Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Ei-plaat en ei-rap
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
hij lacht, de lol, het schuim, de sproeier, zij vangt, de zeep.

Zeg de zin één maal: hij kraait het uit van de pret.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin 
in één keer op. Ze schrijven bij kraait en pret het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Ordening van de letters
Geef individuele beurten:
Noem alle lange klanken. (aa, ee, oo, uu)
Noem alle korte klanken. (a, e, i, o, u)
Noem alle tweetekenklanken. (au, ou, ei, ij, eu, ie, oe, ui)
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Categorieën
De kinderen bedenken in tweetallen drie aai-woorden, 
drie ooi-woorden en drie oei-woorden. Bespreek met de 
hele groep de woorden die bedacht zijn. Een kind noemt het 
woord. Een ander kind noemt de bijbehorende categorie en 
de regel.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in 
koor oefenen. 

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  wij krijten. (De klankgroep is krij. De laatste klank is ij. Dat 

is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.)

–  de schriften. (De klankgroep is schriff f. De laatste klank is f. 
Dat is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

–  de stroken. (De klankgroep is stroo. De laatste klank is oo. 
Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de oo 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  zij winnen. (De klankgroep is wi. De laatste klank is i. Dat 
is een korte klank. En dan schrijf ik de n dubbel.) Schrijf de 
n met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën.

blok 2 | week 4 | les 3
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Schrijf het woord op.

Ik sta achter je! D  je maar om. draai 
De aap zit in een k . kooi 
Kijk uit dat je geen ijs op je trui kKijk uit dat je geen ijs op je trui k ! knoeit 
Dit koekje is oud. Daarom is het t . taai 
Deze tas is niet meer zo m  als hij was. mooi 
Kijk, die struik zit vol bloemen! Hij staat in b . bloei 

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.

het schaap linksaf de slang de haai 

de slurf de beer de geit de kraai 

 OPDRACHT 3 Schrijf de letters van de woorden in de goede rij.10d medeklinker 10f korte klank 10e tweetekenklank 10g lange klank 10d medeklinker

hij schrikt sch r i   k t 
hij gluurt g l   uu r t 
hij duikt d  ui  k t 
hij plonst p l o   n s t 
hij stijgt s t  ij  g t 
hij zweeft z w   ee f t 

 OPDRACHT 4 Los de raadsels op.

In welke maand leggen alle vogels een ei? mei 
Waar verandert water in als het vriest? het ijs 
Hoe noem je een hok waar een vogel in zit? de kooi 
Waarvan heb je er vijf aan elke hand? de vingers 
Wat is een ander woord voor dun? slank 
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
De zwakke spellers kunt u aan de instructie-
tafel extra stapsgewijze instructie geven met 
behulp van de 1-ster-opdracht in het werk-
boek tijdens het zelfstandig werken. 

Bij werkvormen waarbij u kinderen beurten 
geeft, kunt u ook de kinderen vragen de 
beurt door te geven aan een ander kind.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– hij lacht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– de lol 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– het schuim 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het 

hoor.
– de sproei 6 er. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik 

schrijf de i.
– zij vang 2 t. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– de zeep 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zin: hij kraai 6 t het uit van de pret 1 .
– kraai 6 t. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– pret 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven. 
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de speer, de pijl, fraaie, ik kocht, ik sprankel, wij springen.

Zeg de zin één maal: zij legt haar kroon op de kast.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin 
in één keer op. Ze schrijven bij legt en kroon het nummer 
van de categorie erboven.

OPFRISSEN
Schr-woorden
De kinderen noemen om de beurt een woord dat begint met 
schr.

Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten 
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer 
de eerste letter.
Hak het woord: krimp-k, klant-k, plaatst-p, bruinst-b, strek-s, 
spleet-s, struik-s, spruit-s, straks-s, stroomt-s.
Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van links 
naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes mee.
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

De kinderen bedenken in tweetallen bij elke categorie een 
woord. Bespreek met de hele groep de woorden die bedacht 
zijn. Een kind noemt het woord. Een ander kind noemt de 
bijbehorende categorie en de regel.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Oefen onderstaande woorden. Een kind verwoordt de stap-
pen. Schrijf tegelijkertijd met het verwoorden mee op het 
digibord. De kinderen schrijven mee in hun schrift. Gebruik 
geen alfabetnamen, maar klanknamen. Klap van rechts naar 
links. De kinderen klappen van links naar rechts.
–  wij gluren. (De klankgroep is gluu. De laatste klank is uu. 

Dat is een lange klank. En dan neem ik een stukje van de uu 
weg.) Veeg dat stukje echt weg en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  de kerken. (De klankgroep is kerrr. De laatste klank is r. Dat 
is een medeklinker. En dan schrijf ik het woord zoals ik het 
hoor.)

–  de ossen. (De klankgroep is o. De laatste klank is o. Dat is 
een korte klank. En dan schrijf ik de s dubbel.) Schrijf de 
s met een andere kleur erbij en laat de kinderen dat ook 
doen.

–  de bieten. (De klankgroep is bie. De laatste klank is ie. Dat 
is een tweetekenklank. En dan schrijf ik het woord zoals ik 
het hoor.)

Oefen eventueel nog met extra woorden van de woordenlijst.

Doel
•  Herhalen van de tot nu toe aangeboden categorieën.

blok 2 | week 4 | les 4
Herhaling
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 OPDRACHT 1  Schrijf de aai-ooi-oei-woorden op.

het dooit, de haaien,  
de plooi, zij bloeien,  
hij roeit, de tooi, 
de baai, de prooi 
 
 
 

het dooit

sloom

de haaien

ik bloed
hoi

de dop

de baai

de tooi
de prooi

hij roeit
het roet

de baas

zij bloeien

de plooi

 OPDRACHT 2 Schrijf het woord op.
Zet een rondje om de goede categorie.

Mijn moeder en ik gaan op r . reis 
We w  op de trein. wachten 
Hij is m  op tijd. mooi 
Mijn vader z  ons uit. zwaait 
Dat wordt vast een mooie t . tocht 
Ik reis het l  met de trein. liefst 
 OPDRACHT 3 Vul het woord in.

    

De jongen steekt zijn vinger  op. 

Hij draait  zich om op zijn stoel.

Hij moet wel vijf minuten wachten .

Dan wijst  de juf hem aan. 

Hij denkt  na. Hij is het alweer vergeten.

 OPDRACHT 4  Bedenk twee aai-ooi-oei-woorden.

eigen antwoord  
Maak met die woorden een grappige zin.

eigen antwoord   
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ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen 
van deze week in het werkboek.

TIP
Vraag bij de hakwoorden alleen naar de eer-
ste klank van het woord, zodat de kinderen 
zich duidelijk op het begin van het woord 
oriënteren. De termen laatste en middelste 
werken juist verwarrend voor de kinderen.

Noem verschillende woorden van de woor-
denlijst. Horen de kinderen een bekende 
categorie? Laat ze dan het categoriegebaar 
maken.

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de speer 5 . Eer-woord. Ik schrijf ee.
– de pijl 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
– fraai 6 e. Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf 

de i.
– ik kocht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van 

lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– ik sprank 4 el. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– wij spring 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.

Zin: zij legt 1 haar kroon 1 op de kast.
– legt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– kroon 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OEFENDICTEE
Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun 
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord 
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en 
schrijven het op.
de balk, tring, hij bonkt, de deur, de krachten, foei.

Zeg de zin één maal: er schijnt licht door de kier.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin in 
één keer op. Ze schrijven bij schijnt en licht het nummer 
van de categorie erboven.

VOORBEREIDING
Met welke categorie hebben de kinderen nog problemen?
Bepaal op grond van voorgaande nabesprekingen van het 
oefendictee en toetsdictee welke categorie u in deze les wilt 
herhalen.
Gebruik de instructie van de betreff ende categorie uit de 
voorgaande lessen:
Categorie  Instructie
Hakwoord  blok 1 | week 1
Zingwoord  blok 1 | week 2
Ei-plaat   blok 1 | week 2
Luchtwoord  blok 1 | week 3
Au-plaat   blok 1 | week 3
Plankwoord  blok 2 | week 1
Eer-oor-eur-woord  blok 2 | week 2
Aai-ooi-oei-woord  blok 2 | week 3

OPFRISSEN
Volg de instructie van de door u gekozen les.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën 
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven 
een voorbeeldwoord.
Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.

Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.

Klankgroepenwoord
Indien u graag het ritme van de week vasthoudt, dan kunt u 
enkele klankgroepenwoorden oefenen zoals: de schubben, 
buiten, zij binden, de blaren of een keuze uit de woordenlijst.

Doel
•  Herhalen van categorieën waar kinderen problemen mee 

hebben.

blok 2 | week 4 | les 5
Herhaling
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TIP
Voor zwakke spellers kan een categorie-
schrift handig zijn. Per categorie is er een 
bladzijde. De kinderen schrijven woorden van 
die nieuwe categorie op die bladzijde. 
Ze kunnen woorden steeds aanvullen. 

De kinderen bekijken de dictees van de 
afgelopen week. Welke categorie(ën) hebben 
ze altijd goed? In welke categorie maken 
ze de minste en de meeste fouten? Op welke 
categorie gaan ze de komende week extra 
letten?

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinde-
ren om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de 
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers 
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.

Woorden:
– de balk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.
– tring 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij bonk 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– de deur 5 . Eur-woord. Ik schrijf eu.
– de kracht 3 en. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch 

van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
– foei 6 . Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i.

Zin: er schijnt 1 licht 3 door de kier.
– schijnt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– licht 3 . Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)

Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog 
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of 
tijdens het zelfstandig werken op terug.

Materiaal leerkracht
•  Categoriekaart (na aai-ooi-oei-woord afgedekt)
• Regelkaart
• Klankgroepenkaart
• Woordenlijst

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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