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LES  1               les  een         pagina  een        
               20-01-2018 
 

paars   ik  lees  dit .  ik  zeg  dit .  u  zegt  dit . 
 

ik  ben .................................................................. . 
           voornaam  docent             achternaam  docent 
            familienaam           

wie  bent   u ?  
ik  ben  ................................................................ . 
       voornaam  cursist(e)             achternaam cursist(e)   
            familienaam    

wat  is  uw  naam ?  
mijn  naam  is  ..................................................... .    
    voornaam  cursist(e)     achternaam cursist(e)  
 

ik  spreek  nederlands . welke  taal  spreekt  u ? 
ik  spreek ............................................................ . 
    moedertaal cursist(e) en andere talen 

uit  welk  land  komt  u ? 
ik  kom  uit  ...................................................... . 
    herkomstland  cursist(e) 

waar  woont  u ?     wat  is  uw  adres ? 
ik  woon   in  de .................................................... 
.............................................................................. . 
mijn  adres  is ......................................................  
.............................................................................. . 
 

mijn  naam  en  uw  naam  op  pagina  een .  
u  en  ik  op  pagina  een .    Iedere les deze pagina herhalen! 
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les  1                            les  een                pagina  twee 
 
 

de  letters = het  alfabet     Deze pagina alleen laten zien. 

             Alfabetnamen nog niet aanleren!   
            Eerst de klank(en) van de letter   
             kennen, dan pas zijn alfabetnaam! 
         
teken   naam            naam        
A a     a  a     N n  en 
 
B b  bee     O o  o 
 
C c  cee     P p  pee 
 
D d  dee     Q q  ku 
 
E e  e     R r  er 
 
F f  ef     S s  es 
 
G g     g gee     T t  tee 
 
H h  ha     U u  u 
 
I i  i   .     V v  vee 
    . 
J     j  jee    .    W w  wee 
         .  
K k  ka   .   X x  iks 
         . 
L l  el         .    .   .    Yy yY   ypsilon   "ip...." 
 
M m  em     Z z  zet 
 
 
1  letter       26   letters     

                                               6 + 20 
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les  1                  les  een               pagina  drie 

 
de  cijfers        cijfer = naam van het teken      getal = aantal 
      Ik schrijf een getal met een of meer cijfers. 
      Cijfers/Getallen aanleren  vanaf nu. Uit het hoofd   
      lezen en schrijven! Minimaal telkens tot en met  
      bereikt  paginanummer. Wijs op dat nummer.    

 
0    1     2     3     4    5    6     7     8     9    
nul    een     twee      drie      vier     vijf     zes      zeven     acht   negen 
 
1   cijfer    10 cijfers 
 
 
0          0 + 1 = 1   
1 w          en     is 

2 w  w        1 + 1 = 2 
3 w  w  w        2 + 1 = 3 
4 w  w  w  w       3 + 1 = .... 
5    w  w  w  w  w 
6 w  w  w  w  w  w 
7 w  w  w  w  w  w  w 
8 w  w  w  w  w  w  w  w 
9 w  w  w  w  w  w  w  w  w 
10 w  w  w  w  w  w  w  w  w  w 
11 w  w  w  w  w  w  w  w  w  w  w 
ik  schrijf  het  getal  12 :    
het  cijfer  1  en  dan  het  cijfer 2 . 
1   getal       veel getallen         
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les  1        les  een                             pagina  vier 
 

 i    u  o    a    e     oe 
1 letter    1 letter       1  letter    1  letter      1  letter                  2 letters 
 
zw  zwart      u  leest  dit .   u  zegt  dit . 
    u  schrijft  dit . 
 
i u e   i  u   e  i u   e  o   a      
u i    e   u   i   e  e u   i  o   a 
i e    u   i   e   u      i u   e        a   o   
 
i ik  hoor  i .   de  klank  is   i .    ik  zing  i ..♫    
 de  naam  van  de  letter  is   i . 
 
u ik  hoor  u .   de  klank  is   u .   ik  zing  u ....        
 de  naam  van  de  letter  is   u . 
 
o ik  hoor  o .   de  klank  is   o .   ik  zing  o ....       
 de  naam  van  de  letter  is   o . 
 
a ik  hoor  a .   de  klank  is   a .   ik  zing  a ....        
 de  naam  van  de  letter  is   a . 
 
e ik  hoor  e .   de  klank  is   e .   ik  zing  e ....       
 de  naam  van  de  letter  is   e . 
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les  1    les  een                      pagina  vijf 
 
 
                                ¯—————————————————————————————————• 

a  e  i  o  u   y  
           de  klank  is   i .   
           de  naam  is  ypsilon .   
               " ip si lon " 
  

1   klinker  =  zingletter    6   klinkers 
 
 
        ¯——————————————————————————————————•               

bcdfgh j klmnpqrstvwx y z  
                             de  klank   
              is   j...    
 

1   medeklinker =  niet-zingletter  

21  medeklinkers   Laat zien dat een m, b, p, 
       enkel opeengeperste lippen zijn 
       en vermijd iedere uh-klank bij 
       het aanduiden van een medeklinker 
       Zeg: "deze letter is zo ....... ." 
 

de  y  is  klinker  en   de  y  is  medeklinker . 
                     pyjama                yoga 

 
a  b  c  d  e  f  ......  x  y  z  :   kleine  letter  
 
A  B  C  D  E  F .....  X  Y  Z  :   hoofdletter    
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LES  2           les  twee          pagina  zes 

 
zw  zwart      ik  lees  dit .     u  leest  dit .    
    ik  zeg   dit .  u  zegt  dit . 
       u  schrijft  dit . 
   ----> ik  lees  zo --->     

i   ki   ik   iek    i  ki   ik   iek     
ki   kie   ky  i   ie   y            dezelfde  duur:  i , ie , y ! 
o  ko    a  ka    i  ki  kie  ky     u  ku 
i   ki  kie  ky   ik   iek  ziek 
 

ki ki   Kiki   ziek  waar  is :  letter  1    letter 2    letter 3   letter 4  ?  
         waar  is  een  hoofdletter, waar is een  kleine  letter ?  

ki   ky  kie  iek  ik  hoor  " i "  =  lang 

ik                 ik  hoor  " ih " =  kort       
 

a  ka   o  ko    i  ki  kie  ky   u  ku  ki  ka  ko  ku  
ik  hoor  " i   a   o   u " =  lang  
 

ka ki  kaki  kilo   4  kilo  kaki's  kakies   kaka   
ik  hoor  " i   a   o   u " =  lang    ‘ = apostrof 
   

ik  ki  ki  ik  ki  ik  i  ki  iek 
waar  is " i ",  waar  is  " ih " ?  waar is  de  klank  lang ,  waar is  de  klank  kort ? 
 

o  co  a   ca  u  cu  co  ca  cu   " ko  ka  ku " 

 

café  koffie  co ca  coca  co la  cola  coca  cola  
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les  2     les  twee                       pagina  zeven  
 

Cuba Kiki  acupunctuur disco  camera  Canada  code 
een  naam  is  met  een  hoofdletter . 
 

i    si   is   ies  sie  ssssss   i  si   is   ies     

sa  so  su   si  sie  sy         is   ies       is  =  is       
is   kis   ies   kies     soja   sigaret   supermarkt 
waar  is  de  klinker ? waar  is  de  medeklinker ? 
daar  is  de  klinker .  daar  is  de  medeklinker . 
waar  is  Kiki ?  daar  is  Kiki ,  in  de  disco . 
waar  is  ........................ ?  daar  is ................... . 
 

i    zi       zie   zzzzz    i  zi  zie  zy            

za  zo  zu    zi  zie  zy  ik  iek  ziek   Suzy 
zaterdag               Leer de cursist de weekdagen zeggen. 

  

wie  zie  ik ?   ik  zie  u .   ik  zie  Suzy  niet . 
is  Suzy  ziek ?     nee ,  Suzy  is  niet  ziek . 
bent  u  ziek ?    nee ,  ik  ben  niet  ziek .     
         1   zin     vraagteken                      1   zin                        punt    
woord   woord  woord          woord    woord  woord   woord    woord   5  woorden 
 

wie  is  dit ? dit  is  Suzie .     Stel  telkens 
wat  is  dit ?   dit  is  1  kaki .           de  relevante 

ik  zie  1  kaki .  ik  eet  1  kaki .         vraag en laat de 
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les  2     les  twee             pagina  acht 
 

wat  drinkt  u ?   ik  drink  coca  cola .  cursist antwoorden, 
drinkt  u  koffie ?  nee , ik  drink ........... .  eerst lezend, 
wat  ziet  u ? ik  zie  .......  zinnen .     dan uit het hoofd! 

             
"e"      "uh"    "eh"          "e"      "e"       

e   ne        en   een   nee   nnnn        

        +     1 een: met  e-klank!   dezelfde duur: losse e /ee ! 
 

e   ne  en  een  nee     en  een  en  en  een  nee  
e   ne  ke  se  ze         u  en  ik      nee = neen 
i  ne  Ine  ik  nik  ky  Nikky  ni co  Nico     
 

e   ne   en   een e ne   ene       en ne    enne 
     pen   peen    pene        penne 
         penen    pennen 
         ben  been    benen 
     ken         kenne 
           kennen 

Nikky  is  een  naam . Ine en Nikky  zijn  2  namen . 
is     --->   1        wie/wat  is  dit ? 

zijn   --->  2, 3, 4, ...     wie/wat  zijn dit ? 
 

dit  is  een  been .  dit  zijn  mijn  2  benen .             
ik  ken  u . ik  ken  pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 . 
ik  zie  mijn  pen .  ik  heb  een  pen . 
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les  2     les  twee                    pagina  negen 
 

Letter  1  in  de  zin  is  met  een  hoofdletter . 
Een  naam  is  met  een  hoofdletter . 
 

Ik  heb  een  potlood  en  twee  pennen . 
Bent  u  in  Marokko ?  Nee , ik  ben  in  België .  
Kent  u  Kiki ?   Nee , ik  ken  Kiki  niet .      ë = "je" 

 

e   se   es   ees     e se   ese       es se    essen 
     zes          zes se   zessen 
     les lees  e ze  lezen     lessen  
        
 

1 + 1  =  2      Een  en   een  is  twee . 
2 + 2 = ....     3 + 1 = ....   2 + 3 = ....   1 + 4 = .... 
3 + 3 = ....     2 + 5 = .... 6 + 0 = ....   7 + 2 = .... 
 

1 1 1 1 1    5  enen     666666  zes  zessen 
Is  5  en  3 ........ 7 ?  Neen ,  5  en  3  is  8 .   
  

ja  ja  jo  ju  ji  jie      je   jee  je  jee      
nee  en  ja     o  jee !      aai ... : p. 76 ! 

u   --->   meneer   mevrouw 
je   --->   kind " kint " , vriend " vrient " , vriendin   
 
 

Ben  je  ziek , Joke ?   Ja .   O jee , Joke  is  ziek .    
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les  2    les  twee                  pagina  tien 
    

o  o       no  ko  co   zo  so  o  jo  o   no 

o  a       na  ka  ca  za  so  a  ja  a   na 
o  a  u   nu ku  cu  zu  su  u  ju  u   nu 
 

o  a  u  i     ni  nie  ny  ki  kie  ky  zi  zie  zy 
        si  sie  sy   ji  jie          i = ie = y 
     ci  cie  cy   c+i en c+y en  c+e --> sss   
o  a  u  i  e  ne  nee  ke  kee  moskee  ze  zee   

se  see  je  jee 
ce  cee  c+i en c+y en  c+e --> sss   
  

ni na  Nina   i na  Ina  Ine  ni no  nino  na no  nano   
en  cen  cent  ni co  Nico  ni sa  Nisa  Anisa  ka no   
kano  kano's  synagoge  nie  knie  knieën " kniejen "   
ik  nik  knik  knikke  knikken  ci ne ma   cinema is 
ies  kies  kieze  kiezen  ja nu a ri  januari  ju ni   
juni  ben zi ne  benzine zen  zijn 
 
                 " oh " 

o   no    on    oon    o ne    one     on ne    onne 
        zon   zoon           zonen             zonnen 
  zondag 
        don 
  donderdag  
 

Bent  u  Nikky ?  Nee ,  ik  ben  niet  Nikky .   
Nee,  ik  ben  Nikky  niet , ik  ben ...................... .  
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les  2    les  twee        pagina  elf 
 

Ik  zie  een  coca  cola  en  een  kaki . 
Wat  kies  ik  ?  Wat  kies  je  ?  Wat  kiest  u ? 
Kies  je  die  kaki ?   Kiest  u  die  kaki ? 
Ik  knik .  Ik  knik  ja .  Die  kaki  is  40 cent . 
Wie  kies  je ?  Wie  kiest  u ?           ? vraagteken   
Ik  kies  Nico  niet  en  ik  kies  Anisa  niet . 
 

voor  en  na       Het  is  nu .............. .   het = eh-klank 
10:00 uur  is  na  9:00 uur . 
09:50 uur    9  uur  50   10  voor  10 
10:10  uur     10  uur  10         10   na   10 
 

ie   Ik zie een e na een i = Ik zie de  i voor de  e . 
         i = letter  1    e = letter 2 

 

Is  het  nu  juni ? Is  het  nu  januari ?  
Ja , ...................................................................... . 
Nee , .................................................................... . 
Januari  2016  is  na  juli  2015 . 
 

Ik  zie  de  zon .  Ik  zie  de  zee  niet . 
Heb  je  een  zoon ?  Heeft  u  een  zoon ? 
Ja , ik  heb  een  zoon , Sonny. Hij  is  nu  11  jaar . 
Nee , ik  heb  een  dochter .  Ze  is  zes  jaar . 
Die  kinderen  zijn  6  en  elf  jaar . 
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les  2    les  twee                         pagina  twaalf 
 

Ik  heb  2  dochters .   Ik  heb  2  zonen . 
 

k  de  naam  van  de  letter  is  ka . 
n    de  naam  van  de  letter  is  en . 
s      de  naam  van  de  letter  is  es . 
z  de  naam  van  de  letter  is  zet . 
c    de  naam  van  de  letter  is  cee .  " see " 
j  de  naam  van  de  letter  is  jee . 
ie  ie  is   i  e . 
ee    dubbele  e      2  keer  een  e       dub be le 

oo  dubbele  o      2  keer  een  o 
          

i   ni   in   in  ien   ni  in  ien    in  en +  een 1 

i  ni  in  zin  zin ne   zinne  zinnen    in  en  uit 
zin  zen  zijn  zeen  nie  ien  zien  zie  kin  ken 
kinne  kinnen  kenne  kennen  kind  " kint " dinsdag    
 

Mijn  zoon  is  in  de  zon .  Laat cursist(e) constant woorden 

Bent  u  nu  in  de  zon ?    spellen = de letters 'zien in het hoofd'. 

 

Zie  je ................................................................. ? 
Ja ,  ik  zie .......................................................... .    
U  en  ik  zien ...................................................... . 
 

Ik  zie  u  nu .  Ik  ken  u .  Uw  naam  is  in  mijn  hoofd . 
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les  2    les  twee                         pagina  dertien 
 

Ik  zie  Nina  nu  dinsdag  niet . 
Nisa  is  in  een  kano  en  Nico  is  in  een  kano . 
  Ze           hij 

U  en  ik  zien  Nisa  en  Nico  in  die  kano . 
        ze 

Nisa  en  Nico  zijn  in  de  kano  van  Suzy . 
Ik  zie  Ine  in  zee , in  juni .  Ik  zie  ze . 
 

ze  =  1  vrouw     --> Ze  is ..................... 
ze  =  2 ,  3 ..... mensen --> Ze  zijn ................. 
hij  =  1  man     -->    Hij  is .................... 
 
"a"     "a"    "ah"  "a"     

a na   an aan                     a  en  aa hebben dezelfde duur! 
 

a  na   an aan    a na   ana    an na    anna 
            a ne   ane    an ne    anne 

          kan          kan ne kannen 
 

a   sa    as     aas     a se   ase    as se    asse 
          nas    naast           nas se   nassen 
  jas       jas se   jassen 
      kas    kaas 
  kast 
 

o   ko    ok     ook      o ke   oke    ok ke   okke 
                kok    kook    
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les  2    les  twee                         pagina  veertien 
 

u   su    us     uus      u se   use    us se    usse 
  kus                             kus se   kussen 
  zus           zus se  zussen 
 

aa     dubbele  a      2  keer  een  a 
uu  dubbele  u      2  keer  een  u 
 

an  Jan  Anna  an ny  Anny   an nie  Annie  knie 
an ne  Anne   kanne   kannen  a na nas   ananas    
a na nassen   ananassen  kas sa  kassa   kassa's   
en  es  les  as  las  klas  klasse  klassen  Klaas 
kussen  kussens  an  ank  dank    dank  u ! 
 

Wat  is  Anna ?       Laat cursist constant spellen volgens het alfabet! 

Anna  is  een  naam .  Anna  is  een  vrouw .   
En  Anna  is  kok .  Waar  is  ze  kok ? 
Wat  is  Anne ?   Anne  is  ook  een  naam . 
Wat  eet  Anna ?  Anna  eet ............ en .............. . 
Waar  is  Anna ?  Anna  is  .................................. . 
Waar  is  een  knie ?  
Waar  is  je  knie  en  je  kin ?   
Wie  is  naast  u ?  Wie  is  naast  je ? 
............................................................ naast  me . 
 

Is  je  jas  in  de  kast , Mina ? 
Eet  je  kaas ,  Suze ?  Eet  u  ook  kaas , meneer ?  
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Heb  je  een  zus ?   Heb  je  een  broer ?  
Hebt  u  een  kind ?  Heeft   u  een  kind ? 
Ik  heb  een  jas  aan .  Ik  heb  geen  jas  aan . 
 

voor  u  en  na  u  
Na  u , mevrouw  Nikikuko !  Ze  gaat  voor . 
 

Ik  kus ............ .  Ik  geef  een  kus  aan ............. . 
 

Het  is  nu  ..... : .....  uur .             het    met  eh-klank ! 
Ik  zeg  " ....  uur .... ,  .................................." . 
 

mo  ma  mu   mi  mie  my   
me  mee    mmmmm       
 

mo  ma  mu   mi  mie  my   me  mee   
ne  me  ke  ze  se   nee  mee  kee  zee  see 
ma ma  mama  mama's   mo no  mono  mi na  Mina   
o mo  Omo  mi ni  mini  na no  nano  mo mo  Momo   
a ma  ama  ma nu  Manu  o ma  oma  coma  ma o   
Mao  mi mi  Mimi  mu ziek  muziek  mi a  Mia   
an ne mie  Annemie  in  min  en  men  mens   
men se  mense  mensen  sa me  samen  al leen   
alleen =  niet samen      een  massa   
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men =  de  mens , mensen     
men =  1   men  is ....  men  eet  ...   men  kiest ... 
 

o  so    os     oos     o se    ose    os se    osse 
     kos    koos 
     kost 

 

o  mo   om    oom    o me   ome    om me   omme 
              som          som me  sommen 
     kom                   kome   kom me  kommen 
          komen 
  

a  na  an     aan    a ne   ane    an ne   anne 
     man   maan          mane        manne        

     maandag     manen          mannen 
     van 
     Jan     
 

a  ka  ak     aak     a ke   ake    ak ke   akke 
         mak   maak           make             makke 
        maken 
     zak    zaak            zaken           zakken 
      

a  ma   am    aam    a me   ame   am me   amme 
     nam  naam           namen 
 

     kam                   kamer           kammen  

                kamers 
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e   se    es    ees    e se    ese    es se    esse 
     mes                           mes se  messen 
 

i   si      is    ies     i se    ie se     is se    isse 
   nis   nies   niesen       nissen 
  mis   Mies        mis se missen 
 

ma  am  mam ma  mamma   mama = mamma 
mama's  " ma maas "   mamma's  "mam maas"  an  jan  Jan   
Janne  Janneke  an  man  kan  kanne  kannen  
Anne  Anneke  en  ken  kenne  kennen   
 

Ik  kom  en  ik  ga .  Ik  kom  om  ............... uur . 
Men  komt  en  men  gaat .  De  mensen  komen . 
De  mensen  gaan . Ik  ga  om  ..................... uur . 
 

Ik  ken  u .  Uw  naam  is  ................................... . 
Ken  je  pagina  13 en 14  en  15 ? 
 

Ik  kan  je  zien .  Ik  kan  je  niet  zien . 
 

enkelvoud = 1  
ik = enkelvoud    Ik  kom .... .  Ik  maak .... . 
je ,  u  , ze , hij = enkelvoud    U  komt ..... .  
      Ze  komt .... .  Hij  komt .... . 
men =  enkelvoud     Men  is .... .    Men  komt .... .  
          Men  maakt .... .     



 18 

les  2    les  twee                  pagina  achttien 
 

meervoud = 2 , 3,  4 , ......  1.000 , ...... 
meervoud :  woord + en  of  soms  woord + s 
              mens + en  letter + s    cola + 's 
              5  mensen  2  letters    2  cola's     
   Die  mensen  komen  maandag . 
 

Letters  maken  woorden .  Massa’s  woorden . 
 

Ik  maak  sommen .    
12 + 4 = ....  8 + 8 = ....   6 + 5 = ....   10 + 9 = ....    
12 - 2 = 10  12  min  2  is  10 . 
10 - 3 = ....    8 - 2 = ....   7 - 5 =  ....  3 - 3 = .... 
Kan  je  sommen  maken ? 
Ja , ik  kan  een  massa  sommen  maken . 
 

Ik  kan  komen  om  10:15 uur .   
Ik  kan  niet  komen  om  10:00  uur . 
 

mon  man  men  mijn  min  mijn  men  en  in  een 
 

e   me  em    eem   mee  eme      emme 
         neem       neme     emmer 
           nemen    emmers  
   

Ik  neem  een  zak mee . 
Een  kan  kost ...................................................... . 
Drie  kannen  kosten  samen ................................ . 
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Ik  mis  een  mes .   
Het  mes  is  niet  hier  en  het  is  niet  daar .  
 

Ik  zie  een  man  in  coma . 
 

m    de  naam  van  de  letter  is  em . 
Ik  maak  een  s ,  een  m ,  een  z ,  een  j ,   
een  k ,  een  c  en  een  n   met  mijn  pen . 
 

po  pa  pu   pi  pie  py   pe  pee 
 

bo  ba  bu   bi  bie  by   be  bee 
 

ba pa bo po  bu  pu  pi  bi  pie  bie  by  opa  papa 
papa's  opa's  po po  popo  pi pi  pipi  ko pie  kopie   
kopieën "..iejen" baby " bee by " Engels  baby's   py ja ma  
pyjama  pyjama's  en  es  bes  bessen  aan  naan   
ba naan  banaan  banane  bananen  in  is  ip  bips 
inne  binnen  buiten  pinnen  pincode  kip  kippen  an  
pan  panne  pannen  pannenkoek  us  bus  bussen 
 

o  mo   om    oom    o me   ome    om me   omme 
    bom   boom   bome             bomme 
       bomen            bommen 
    kom                     kome    komme 
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    komma ,    komen            kommen 
    bompa = opa 
        uh     

e  ne   en    een e ne   ene       en ne    enne 
        pen  peen    penen             pennen  
    ben  been           benen 
 
  uh 

u  nu   un   uun    u ne    une      un ne    unne 
    kun   uur                                 kunnen 
 

o   ko   ok   ook     o ke    oke     ok ke     okke 
     kok  kook            koken 
     sok       sok ke    sokken 
        mokka 
 

o   so   os     oos     ose   oze   os se     osse 
     bos   boos     boze     bossen 
 

o   no    on    oon    o ne    one     on ne    onne 
      bon  boon   bone              bonne 
       bonen       bonnen 
 

e   pe   ep   eep    e pe   epe       ep pe    eppe 
       zeep    zepen 
 

e  be   eb    e be ebe       eb be   ebbe 
    heb  " hep "            hebben 
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o  po   op    oop    o pe   ope        op pe    oppe  
                 open 
        pop           poppen 

        kop   koop          kopen               koppen 
     nop  
   knop  knoop         knopen              knoppen 
       sop             soppen 
 

a  pa   ap   aap     a pe    ape      ap pe    appe 

       sap                     apen              sappen 
        pap 
 

Veel  bomen  samen  maken  een  bos .  Een  massa  bomen .. 

Ik  maak  een  banaan  open .  
Ik  zie  een  aap  in  een  boom .  Is  die  boos ? 
Nee ,  die  aap  eet  een  banaan . 
 

Mist  je  jas  een  knoop ? 
Nee , mijn  jas  mist  geen  knoop : alle  knopen 
zijn  aan  mijn  jas . 
 

Ik  koop  sap  van  bessen  en ............................. . 
Ik  pin  .............. euro .  Mijn  pincode  is  2234 . 
Dit  is  een  kassabon . 
 

Waar  ben  je ?   Ben  je  buiten ? 
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Ja ,  ik  neem  de  bus  naar ................................ . 
Ik  ben  nu  in  de  bus .   
 

Je  bent  nu  in  een  kamer ?   
Ja ,  ik  ben  binnen .  Ik  maak  de  bips  van 
de  baby  proper .     de bips = het popo (Duitse taal) 
 

Ik  ben  een  mens .  U  bent  een  mens . 
Ik  heb  een  naam .  Ik  heb  geen  .................... . 
Ik  ben  niet  Anna .  Ik  ben  Anna  niet .   
Nico  is  een  mens .  En  Nico  is  een  naam . 
Anisa  is  een  naam  van  een  vrouw . 
Jan  is  een  naam  van  een  man . 
 

Ik  zie  een  man  op  de  maan .  
Een  man  kan  in  juli  1969  op  de  maan  komen . 
Kunnen  u  en  ik  op  de  maan  komen ? 
Nee , ik  kan  niet  op  de  maan  komen . 
 

Ik  ken  je  .   Ik  ken  je  naam .  je = jouw 

Ik  ken  u .   Uw  naam  is  in  mijn  hoofd .    " uuw " 

Ik  ken  uw  mama  en  papa  niet .   
Wat  zijn  de  namen  van  uw  papa  en  mamma ? 
De  naam  van  mijn  mama  is  .............................. 
..............................  en  de  naam  van  mijn  papa   
is ........................................................................... . 
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a  ka   ak     aak       a ke    ake   ak ke   akke 

    pak         pakken 
    bak                            bakken 
 

Kan  je   die  bonen  pakken ? 
Ik  pak  je  ........................... .  Ben  je  nu  boos ? 
Ik  koop  zeep  en  ik  maak  sop . En soep . 
 

Ik  kop  een  bal . 
Wat  kan  je  koken ?  Wat  kun  je  koken ? 
Neem  je  een  kop  soep ?  Bent  u  kok ? 
Wat  kan  u  bakken ?  Wat  kunt  u  bakken ?   
Ik  kook ................................................................ . 
Ik  bak ................................................................. . 
Maak  je  een  kopie  van  pagina  15 ? 
 

Hoe  maak  je  een  knoop ? 
Ik  maak  een  knoop  zo. 
Ken  je  de  woorden  en  zinnen  van  pagina  6   
tot  en  met  22 ? 
Kennen  Jan  en  Anna .......................................... ? 
 

pakken =  nemen    Ik pak =  Ik  neem . 
pakken  is  een  synoniem  van  nemen .  sy no niem 

Ik  pak  en  ik  neem  zijn  synoniemen . 
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p   de  naam  van  de  letter  is  pee . 
b   de  naam  van  de  letter  is  bee . 

te   Te    to  ta  tu   ti  tie  ty   te  tee  thee 

an  tan  tante  oom  tantes  ooms  u be  ube  tube  
tubes  een  teen  ene  tenen en  cent  un  punt   
punten  in  ik  tik  tikken  it  zit  zitten  a  ta  sta   
 

an  aan  stan  staan  opstaan  an  at  ap  tap  stap  
stappen  op  top  stop  stoppen  o  no  on  zon  ton  
tonnen  oon  toon  tone  tonen iets  niets  niet  tien   
10   me teen  meteen  tussen   best  beste   beest   
beesten  naast  tussen  nat  natte    nat  en  droog   
-ati = "asi" , "aatsie"   station  " sta si on "    zie pagina 119 
 
"e"   "uh"    "eh"       "e"            "e"  "uh"               "eh"  "uh" 

e   te   et    eet   tee    e te   ete    et te   ette 
    beetje 
    met   meet                    meten 
    het         meter 
 

Ik  kom  meteen .  Ik  kom  niet  na ........... uur . 
Ik  kom  je  kamer  meten .                                  punt   ñ 
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Ik  zie  m + e  =  uh-klank    en   
ik  zie   m + e  =  e - klank   
 

e ti ket  etiket  etiketten  tee  thee 
ek  eks  teks  tekst   teksten  centimeter 
eke  teke  teken  tekene  tekenen  betekenen   

 

o   to      ot      oot          ote           otte 
    pot     poot  poten        potten 
 

        bot     boot       boten        botten 
             noot       noten 
 

u   tu     ut       uut         ute           utte 
   nut      nuut     
                            minuut     minuten 

   put        putten 

 

Wat  zit  er  in  die  ton ?    
Wat  staat  er op  het  etiket  van  die  pot ? 
 

e  ke  ek   eek  kee   e ke   eke    ek ke   ekke 
   bek  beek          beke   bekke 
            beken          bekken 
 

Ik  zit  en  u  zit .  Ik  sta  op  .  Ik  sta  nu . 
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Ik  stap .  Ik  maak  10  stappen  en  ik  stop .      
Ik  stap  op  de  bus .  Waar  stopt  de  bus ? 
Waar  is  de  stopknop ?                vraagteken  ñ 
Ik  zie  mist .  Het  mist .  Mist  maakt  nat . 
 

Wat  teken  je ? Teken  je  een  auto ?   

Nee , ik  teken  een  ...............  tussen  ............... . 
Waarmee  teken  je ?  met  wat =  waarmee 

Ik  teken  met  een ............................................. .  
U  tikt  met  uw  pen . 
U  tikt  op  de  maat  van  de  muziek . 
 

Waar  is  Mies ?  Waar  is  ze ? Ik  zie  ze  niet . 
Mies  is  in  Marokko . Ik  mis  Mies . Ik  mis  ze . 
 

Mies  en  ik  zijn  nu  niet  samen . 
         We       zijn  nu  niet  samen . 
U  en  ik  zijn  samen .  Ik  nies :  hatsjie !   
Ik  zie  thee .  Ik  zie  geen  zon . 
Ik  neem  thee  met  een  beetje  ...................... . 
 

Ik  toon  een  tekst  van  les  2 .  
Zinnen  en woorden  maken  samen  de  tekst .  
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Ik  kijk  naar  de  tekst  op  pagina ... . 
Ik  pak  meteen  mijn  pen  en  maak  ook  tekst . 
Wat  betekent  ' meteen ' ? 
'Meteen iets  maken' betekent  'nu iets maken' .  
Ik  maak  mijn  tekst  nu ,  niet  na  ............. uur .  
Ik  ken  een  beetje  Nederlands . 
Stopt  de  les  om  11:00  uur ? 
 

Ik  toon  je  nu  de  kop  van  een  kip . 
Anisa  bakt  kippenpoten  met  banaan .  Mmmmm ! 
Bak  jij  kip  met  noten  in  een  bakpan ?  Kook   
jij  kip  in  een  kookpan  of  in  een  kookpot ?  

  

Ik  sta  nu  op  een  been . En  ik  eet  een  peen. 
Vijf  tenen  zitten  aan  een  been . 
Ik  meet  1  stap  met  een  centimeter . cen ti meter 

Een  stap  is : ...................................................... .   
 

de  De   do  da  du   di  die  dy   de  dee  idee 

ideeë " i dee je " ideeën  Di a na   Diana  e a  ea  Bea 
in  sin  sinds  stad "stat"  ede  steden  e aan  eaan   
ceaan  oceaan  oceanen  i  pi  pie  ip  iep  diep diepe  
se con de  seconden  co de  pincode  pincodes   
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dynamo  dynamo's  sinds  Sint-Nicolaas  e  em   
e cem  decem  december  e ze  deze  die  kind   
kinderen  om  dom  domme   nu  un  dun  dunne  ik   
dik  dikke  dic  dictee  dictees  doos  doze  dozen  
an man  mand "mant"  manden  maand  "maant"  maanden     
ie mand  iemand = 1 mens   niemand = geen  mens 
do cent  docent  docente  docenten  cursist  zonder 
zonder = niet met      thee  zonder  suiker 
cursiste  cursisten  on  mon  mond "mont"  monden   
tand  "tant"  tanden  tand pas ta  tandpasta  edi  medi  
ca ment  medicament   medicamenten  e o  eo  deo  
deodo  deodorant  dode  doden  dood  a de  ade   
adem  ademe  ademen  en  enk  denk  denken 
 

e  ke   ek  eek  kee   e ke   eke    ek ke    ekke 
        dek                      deken            dekken 
 

            dekens        bedekken 
  "it"     "iet" 

i    di   id   ied  die    ide   iede    id de     idde 
        bid               bidden 
                "et"     "eet" 

e   de   ed   eed      e de   ede     ed de   edde                           
  bed  "bet"              bede            bedden 
   gebed       gebeden 
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a   ta  at  aat       a te   ate     at te     atte 
        dat  --> daar 
 
               "ih"           "ih" "uh" 

i ti   it   iet       ite   iete      it te      itte  

     dit  --> hier                     zit te    zitten 
  gebit   biet    bieten    gebitten  
 
 

Wat  is  een  bom ?  Wat  zijn  bommen ? 
Bommen  maken  mensen  dood .  Bommen  doden . 
 

De  dag  heeft  24  uur . 
1  uur  heeft  60  minuten .  zestig 

1  minuut  heeft  60  seconden , 60  ' tikken ' . 
 

Waar  is  de  maan ?  Waar  is  de  man ? 
Waar  staat  de  kassa ?  Waar  is  het  kind ? 
Waar  bid  je ? Waar  staat  de  moskee ?   
Waar  is  de  kam  en  het  gebit  van  oma ?   
Waar  is  het  jasje  van  Anneke ?  
Ik  denk  dat  het  jasje  in  die  kast  is . 
 

Die  vrouw  ziet  dat  kind  niet  staan  in  de  mist .  
De  mist  bedekt  de  zon  en  het  land .  
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Daar  is ........................ . Dat  is .......................... . 
Daar  zijn .................... . Dat  zijn ....................... . 
Hier  is ........................  . Dit  is ........................... . 
Hier  zijn ...................... . Dit  zijn ....................... . 
 

enkelvoud :   het .....     +      de .....  
het kind   de jas   het bed    de stad   het  mes 
 

de .....  --> die .....  deze .....  onze .....  welke .... ?  
die man   deze vrouw   onze deken   welke doos? 
 

het ..... --> dat .....  dit .....  ons .....  welk ..... ? 
woord+je --> het ...  
het jasje  dat bedje  dit kind  ons bed  welk mes? 
 

meervoud : de .....  
de  kinderen   de  jassen   de bedden  de bedjes  
die  kinderen ,  deze  kindjes,  onze  steden , welke  
bedjes ? 
    
Ben  je  een  beetje  boos ?  
Ja ,  ik  ben  boos  op  iemand . 
Op  wie  en  waarom  ben  je  boos ? 
Ik  ben  boos  op  ................ , want ..................... . 
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Dit  zijn  foto's  van  een  moskee , een  kerk     
en  een  synagoge . Men  bidt  daar .    " bit " 
Men  zegt  gebeden . De  mensen  bidden .    

   

Ik  ben  docent  Nederlands . U  bent  de  cursist . 
Ik  maak  een  tekst  met  zinnen . Ik  toon  u   
die  zinnen  niet . Ik  zeg  de  zinnen  en  u   
schrijft  die  zinnen . U  maakt  nu  een  dictee . 
 

Wat  is  in  die  tube ?  Wat  zit  er  in  ? 
Ben  je  nu  op  zee  in  een  boot ?   
Welk  medicament  neem  je ?  het medicament = het medicijn 

Welke  medicamenten  pak  je ? 

 

e   te   et   eet      e te    ete    et te    ette 
        net  neet    nete   net te   nette 

    het     neten            netten 
    zet          zetel zet te zetten 

 

Ik  zie  een  doos  van  Sint-Nicolaas . 
Ik  stap  naar  de  doos .  Ik  pak  de  doos  beet . 
Ik  maak  de  doos  open .  Wat  zit  er  in ? 
Er  zitten ..................................................... in . 
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Dit  is  Nico .  Hij  zit  op  een  kussen  midden 
in  de  kamer .  Is  het  kussen  dik  of  dun ?   
Zie  je  nu  dikke  of  dunne  kussens  hier ? 
Heb  jij  een  dekbed ?  
Nee ,  mijn  bed  heeft  lakens  en  dekens . 
Onze  bedden  hebben  ......................................... . 
 

het  net    de  netten    het netje    de  netjes 
Ik  vis  met  een  net .  De  dikke  vis  is  in  het   
net .  De  dikke  natte  vis  zit  in  het  net .  
Is  de  vis  dood ?  Is  de  vis  een  dode  vis ? 
Ik  adem  diep  in  en  uit .  De  vis  ademt  niet . 
Die  vis  is  dood ,  denk  ik . 
 

Ik  ben  in  de  stad  Antwerpen, in een ziekenhuis.  
Ik  zet  de  zetel  naast  het  bed  van  tante ..... . 
De  zetel  staat  nu  naast  tantes  bed . 
Tante  is  in  coma . Ze  is  nu  1  maand  in  coma . 
Zij  is  in  coma  sinds ........................................... . 
Een  dokter  komt  binnen .  dokter = arts 

 

Dat  kind  eet  zo *.  Dat  is  niet  netjes .  *mimiek ! 

Nette  mensen  eten  netjes .   Zo* ....., niet  zo.. ! 
Nette  mensen  niesen  netjes . Zo* ....., niet  zo.. ! 
 



 33 

les  2    les  twee                                     pagina  drieëndertig 
 

a  ta   at    aat     a te    ate      at te     atte 
   mat   maat           maten              matten 
      tomaat  tomaten 
 

Waar  ziet  men  neten ?  Wat  eet  een  neet ? 
Wat  eten  de  neten ?  Eten  ze  een  tomaat ?   
    ze 

Nee , ze  eten  geen  tomaat / geen  tomaten . 
    niet  een                                 

De  neten  eten  u . 
De  niet  zo  nette  neten  eten  u  en  mij . O jee ! 
Een  neet  is  een  baby-luis .  
     "uh"        
u  mu  um  tum  da tum  datum  datums  data  
Wat  is  de  datum ? 
De  datum  is  .......................................... 20... . 
 ñ      ñ 
medeklinker + e  maakt  " uh "      en 
u +  medeklinker  maakt  " uh " .  Maar :  uw ! 

 

Een  oceaan  is  een  diepe  zee .  Je  ziet  de 
bodem  van  zo'n  zee  niet .   zo'n =  zo  een   ' = apostrof 
Panama  is  een  land  tussen  2  oceanen . 
Boten  gaan  door  het  Panamakanaal . 
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t     de  naam  van  de  letter  is  tee . 
d   de  naam  van  de  letter  is  dee . 
 

ij   ei  ij   ei   mij   mei   mijn   ij   mijn  met  ij-klank ! 

jij = je     ei  eie  " ei je "  eiere  eieren  bij  bijna   
zij = ze    beide = de 2 ... meis  meisje  meisjes  mes  
messen  mesje mesjes  jongen  jongens  ijs  ijsje   
ijsjes  nij  snij  snijd  snijden  nee  snee  sneeën  
"sneejen"  eeë = " ee je "   pijn   en  enk  denk  denken  

in  ink  zink  zinken     kijk  kijken   bijt  bijten  
ontbijt  begin ein  eind " eint " einde  klein  kleine   
kleintje  kleintjes  groot grote  tijd  tijden  vrijdag 
 

De  d  aan  het  eind  van  een  woord = t  - klank 
Onze  taal  kent  dus  2  t-klanken :   
die  met  een  t    en  die  met  een  d . 
 

Iets  kapot  maken  is  dom . 
Domme  mensen  maken  bommen . 
Bommen  maken  mensen  dood  en  boten  kapot .   
Een  kapotte  boot  zinkt . Kapotte  boten  zinken . 
Ý het begin           en        Ý het eind van de zin 
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zij  ze  =  1  vrouw 
zij  ze  =  mensen  dingen     1  ding = iets 
 

Ik  zak  door  mijn  knieën . De  zon  zakt  ook . 
Iets  zakt  in  water =  iets  zinkt . 
Zakt  de  zon  in  de  zee ?  lied : Ik heb  de  zon  zien  zakken... 
Zink  jij  in  water ?  Zwem jij ?  Zwemt  u ? 
 

ij    is   i  jee ,   de  lange  ij . 
ei   is   e  i ,  de   korte  ei . 
ie   de  naam  van  de  letters  is   i  e . 
       

Een  kleintje  is  een  klein  kind , een  kindje . 
Ik  meet  u .  U  bent  1  meter .......................... . 
Wat  is  je  maat ? Is  die  klein  of  groot ? 
Mijn  maat  is  ...........  .  
Is  je  jas  dik ?  Is  je  jas  een  dikke  jas ? 
Waar  staat  een  komma  op  pagina  29 ? 
 

Wat  zit  er  in  je  zak ?  er = daar 

Waar  sta  je ?  Ik  sta  bij  de  kassa . 
In  mijn grote mand  zit : ....................................... . 
Ik  kijk  naar  een  massa  mensen  aan  de  kassa . 
Ken  je  iemand ?  Wat  betekent  ' iemand ' ? 
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Nee , ik  ken  niemand  van  die  mensen .    die --> daar 
Ik  zie  nu  Mo .  Hij  ziet  mij .  Ha , Mo ! 
Mo  is  de  man  van  mijn  zus . 
Wie  is  Mo ?  Mo  is  die  man . 
Mo  staat  daar ,  aan  het  eind  van  de  rij . 
Hij 

Wat  kosten  deze  12  eieren ?  e ze   eze   deze  --> hier 

Wat  kost  een ..................................................... ? 
Ik  denk .......................... euro . 
Ik  kijk  op  de  bon . Ik  kijk  op  de  kassabon . 
 

Ik  zit  in  de  bus .  Mijn  kleine  tas  staat   
tussen  mijn  beide  benen . 
Anna  zit  naast  me . Ik  kus  Anna .   
Zit  onze  zoon  in  de  zon  bij  de  dochter  van   
Aziza ? och = " og "   onze = van mij en Anna = van wij 
Ik  denk  van  niet .  =  ik  denk  " nee " . 
Zitten  jullie  op  kussens ?   jullie =  jij +  jij + jij ..... 

 

Eet  Anna  ananas  na  bonen  en  tomaten ?  

          zij   ze 

Ja ,  zij  eet  een  snee  ananas .  
Ik  zet  mijn  mes  in  de  ananas . 
Ik  snij  een  snee .  Ik  snijd  een  snee  ananas . 
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Onze  messen  snijden  niet  goed .   

     Zij   Ze  
 

Ik  kom  om  10:00  uur .  Ik  ga  om  12:00  uur . 
Kom  jij  ook  om  10:00  uur ?  Kom  je  op  tijd ? 
Nee ,  ik  kom  om  10:10  uur . " tien  uur  tien "   

Het  is  nu  11:54 uur ,  bijna  12:00 uur . 
De  meisjes  komen  in  mei .    Mei  is  maand  5 .   " maant " 
    Zij   Ze 

Is  het  bijna  mei ? 

 

Wat  is  een  oma ?  Wat  is  een  zus ? 
Mijn  oma  is  de  mama  van  mijn  mama . 
Mijn  oma  is  de  mamma  van  mijn  papa . 
Heb  jij  oma's ?  Hebt  u  een  opa ? 
Ik  heb  mijn  beide  oma's :  zij  zijn  niet  dood .  

Ik  heb  zes  pennen  en  ik  heb  papier .  pa pier 
 
     uh          uh         uh      uh    uh  
u    nu    un    uun    u ne   une    un ne    unne 
   kun         kun ne   kunnen 
   munt 

 

kan -->    ik,    je/jij/u, hij/zij/ze, men/iemand  
kunnen --> we/wij,   jullie,    ze/zij 
Kan  jij  komen  om  13:15 uur ? " dertien uur vijftien " 
       dan      " kwart over een " 
 



 38 

les  2    les  twee                                 pagina  achtendertig 
 

Nee,  ik kan dan niet komen . Ik  heb  geen  tijd . 
Ik  ga  dan  naar .................................................. . 
Kunnen  deze  meisjes  bonen  maken  met ........... ?  
Ja , ze  kunnen  dat  best . 
Eet  jij  bonen  met  of  zonder  boter ? 
 

ene   nemen    ik  zie   n + e  . 
       ik  zeg  "nuh"  of  "nee" . 
nemen  meten  ik  zie   m + e . 
    ik  zeg  "muh"  of  "mee" . 
 

meten  tenen   ik  zie   t  + e  . 
    ik  zeg  "tuh"  of  "tee" . 
deze   dode  ik  zie   d  + e  . 
    ik  zeg  "duh"  of  "dee" . 
diepe   penen ik  zie  p + e . 
    ik  zeg  "puh"  of  "pee" . 
Aan  het  eind  van  een  woord :  
medeklinker + e  =  "uh"-klank  
 

Mensen  hebben  benen .  Beesten  hebben  poten . 
Beestjes  hebben  pootjes .   
Maar ,  een  paard  heeft  ook  benen . 
Twee  mannen  zijn  bij  de  paarden . 
De  beide  mannen  kammen  de  manen  van  de 
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paarden .  Dat  paard  is  mijn  beste  paard .         

Een  man  heeft  een  baard . 
Ik  zet  een  kan  met  muntthee  bij  de  mannen . 
En  nog  2  mensen  komen  thee  drinken . 
Zij  kómen . Dus, die  mensen  zijn  nu  niet  hier . 
Bobo , mijn  hond , komt  bij  me  zitten . 
Bobo  komt  bij  míj  zitten , niet  bij  Mina . 
        ñ komma =   punt =  ñ       

Bobo  bijt  niemand .           pauze   stop 
            
 

Ik  zie  je .  Je  zit . -->  Ik  zie  dat  je  zit . 
       Ik  zie  je  zitten . 
Ik  zie Jasmina . Jasmina  staat  in  de  zon .  -->  
Ik  zie  .....  Jasmina  in  de  zon  ....................  . 
Ik  zie  Jasmina  in  de  zon  ............................ . 
       Maak meer zinnen met voegwoord 'dat'. 

Wat  eet  jij  als  ontbijt ? 
Wat  is  een  oom  van  iemand ? 

Een  oom  is  een  broer  van  je vader of moeder . 
Een  tante  is  een  zus  van  je  papa of mamma . 
Hoeveel  ooms  en  tantes  heb  jij ? 
Wat  hebben  jullie  in  je  jas  en  in  je  tas ? 
Wij  hebben  daarin : ............................................ 
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Onze  taal, het Nederlands,  kent  2  p-klanken .   
Die  met  een  p  en  die  met  een  b :  
pen , ik  heb ,  de  club . 
Aan  het  eind  van  een  woord :  de  b  heeft 
een  p-klank . 
 

Een  been  heeft  een  knie  en  5  tenen . 
Twee  benen  hebben  dus  .....  tenen . 
Heb  je  pijn  aan  je  kleine  teen ? 
Dit  been  is  links .  Dit  teentje  is  rechts . 
mijn  linkerbeen  en  mijn  rechterbeen  
          

Dit  is  het  midden  van  pagina  40.  
Zo  meteen  komt les 3 .   zo meteen = over  een  paar  minuten 

Waar  is  het  einde  van  les  2 ?  

Ik kies .... woorden van  les  2  en  ik  zeg  de   
namen  van  de  letters .  
Ik  maak  .... zinnen  met  woorden  van  les  2 . 
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wo  wa  wu  wi  wie we  wee 

     uw  uw              twee   

wa  wo  wu  uw   wi  wie   we  wee    o  wee !!      

ki wi   kiwi  2  kilo  kiwi's wa te  wate  water  
wei  wij = we   wijn  wijs   wijze  wijzen  uw  duw 
duwen  a  sa   as  aas  was  wasse  wassen  waas    
u  ku  uk  tuk  stuk  stuks   stukken  o  to  ot  tot    
want   eten  weten  weet  wet  wetten  wit  witte 
woensdag    e nuw   zenuw   zenuwen 
 

e   ke   ek    eek   eke      ekke 
     wek  week          weken        wekken 
 

vo  va  vu   vi  vie  vy    ve  vee   
an  van  is  vis  vissen vies  vieze  proper  vin  vind  
vinden e ve  even  via  on  von  vond  a vond  avond   
 

's avonds  des avonds =  in  de  avond  vanavond = deze  avond  TV   
" tee vee "  en  et  vet  vette  vetten  veel  vele 
a  ka  ak  aak   vaak*  om  som  soms*      * zie p. 76   

no vem be  november  boven  onder  ede  nede   
benede  beneden  a part  apart  aparte   
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ap par te ment  appartement  appartementen  
eens =  1  keer  per  ver  dichtbij  verder 
 

fo  fa  fu   fi  fie  fy    fe   fee    

 

vijf  fo to  foto  foto's "fotoos" iet  iets  fiets  fietsen   
feest  feesten  fijn  fijne  an  af  op  sop  ik  if   
lift   tafel  tafels  hoofd  hoofde  hoofden  fan ta  
Fanta  fantasie   / = of   tof  toffe  stof  stoffen   
kof fie  koffie  café  café's  " cafees "  sofa = bank 
 

Ik  maak  TV  in  mijn  hoofd .  Dat  is  fantasie . 
 

o   no   on     oon   o ne   one     on ne   onne  
         won  woon wo ne  wone      wonne 
          wonen                gewonnen 
 

u   mu   um   uum            ume            umme 
          num         nummer 
            nummers  
Waar  woon  je ?  Waar  woont  u ? 

Wij  wonen  2  jaar  in  een  appartement . 
Ons  appartement  is  fijn .  Het  is  er  tof . 
Wij  kijken  op  een  wei  met  bomen  en  koeien . 
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Ik  woon  in  de ................................................... ,  

op  nummer ............. in ........................................ . 
Mijn  postcode is ........................ .   om  os  pos  post co de 

Waar  wonen  Onno  en  Annemie ? 

Onno  en  Annemie  wonen  in ................................ . 
Ze  wonen  niet  ver  van  mij . 
Ze  wonen  vlakbij/dichtbij  het  museum .  " mu zee um " 

Ik  fiets  vaak  naar  ze . 
Ik  ben  vanavond  even  bij  ze .  even =  korte  tijd . 

Wat  betekent  ' ver ' ?  Ver is  veel  kilometers . 
Ik  sta  op  de  top  van  een  berg ;  ik  zie  ver . 
 

Diana  en  Suze  wonen  samen  in  een  studio   

boven  een  café.  Dit  is  een  foto  van  de  studio . 
Ik  neem  de  lift  naar  beneden . 
Ik  duw  op  de  knop  met  0 .  0 = nul 
Een  lift  gaat  op  en  neer . 
Ik  ben  vaak  's avonds  in  café  Vespa .  
Suze  komt  daar  soms . Ze  komt  vanavond  ook . 
 

Waar  zijn  mijn  propere  sokken ? 
Deze  sokken  zijn  vies . Ik  duw  ze  in  het  sop . 
 

Ik  was  mijn  vieze  sokken  in  sop  van  ECOVER 
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of  OMO  of  SEEPJE of ....................................... .  
Seepje = sop  van  de  bes  van  de  sapindusboom . 
Ik  was  mijn  sokken  niet  samen , maar  apart . 
Van  welke  stof  zijn  jouw  sokken ? 
Mijn  sokken  zijn  van  ....................................... . 
 

Au ,  ik  heb  kiespijn .  Ik  moet  naar  onze   
tandarts . Ik  heb  nu  ook  hoofdpijn .   
Waar  heb  jij  pijn ?  Waar  heeft  u  pijn ? 
De  tandarts  maakt  de zenuw van mijn kies  dood . 
 

kijken   Ik kan kijken.     om te kijken       Mijn  ogen  zijn  om  te  kijken. 

kijken  min  -en =  kijk  -->  ik 
 

ik  kijk        1 ander kijk+t       anderen  kijken        
      ik-vorm          t-vorm     e n -vorm 
           jij/je  u  ze/zij  hij         wij/we   jullie  zij/ze   
       iemand  niemand  iets                         wie 
                men  iedereen  wie  

    Kijk  jij ... ? 
        Kijk  je ... ?  Kijkt  je  zus .... ?  je zus =  zij !!! 
                   je = jouw, niet 'jij' 

vinden  min -en = vind  -->  ik  
 
ik  vind       1  ander vind+t     anderen  vinden 
ik-vorm          t-vorm             e n -vorm 

   enkelvoud           meervoud 
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Wie  kiest  wat ?  Wie  kiezen  wat ? 
Wie  kiest  een  kiwi , banaan  of  stuk  ananas ?   
Ik  kies  niets . Weet  je  waar  mijn  fiets  is ? 
 

a  ka  ak  aak  smak  smaak   smaken  smakken 

Dat  kindje  eet  met  open  mond ;  ze  smakt .   
Is  dat  netjes  hier ?   
Ze  vindt  de  pap  lekker .  Het  smaakt  lekker . 
Ik  vind  iets  lekker = Ik  denk :  dit  is  lekker  . 
 

Ik  pak  je  pen .  Vind  je  dat  oké ? 
Waar  is  mijn ..................................................... ? 
Ik  zoek  hier ,  ik  zoek  daar . 
Ik  vind  mijn  ............................................ niet . 
 

w    de  naam  van  deze  letter  is  wee . 
v  de  naam  van  deze  letter  is  vee .  
f  de  naam  van  deze  letter  is  ef .  
uw   is   u  wee .     Laat uw cursist constant woorden spellen! 
 
 

la   lo  lu   li  lie  ly   le   lee 
 

juli  u  lu  ul  jul  jullie  lief  lieve  ei  lei  klei   
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klein  kleine  groot  grote  el  wel  welk à het ....  
welke à de .....     zelf  de zelf de  dezelfde  hetzelfde  
us  lus  plus = +  al  aal  maal  malen  taal  talen  
land  landen  tunnel  tunnels  ink  wink  winkel   
winkels  fa mi lie  families   leef  leeftijd  leef- 
tijden  even  leven  leven = niet  dood  zijn lijk  lijke  lijken  
les  lessen  lees  lezen  les  fles  flessen op  ol  vol  
volle  leeg  ege   lege  wol  wollen  lijn  lijnen   
en  em  es  el  tel  val  vallen  tellen  nel  snel   
snelle  traag  trage  tafel  tafels  vel  vellen  veel   
ele  vele  velen  deel  ele  delen    ele  tele  televisie  
spelen  speel  spellen  spel  bel  bellen  betalen    

betaal  zaal  zalen  lamp  lampen  lavabo  lavabo's   
lijf  lijven  blijven  blijven =  niet  gaan   blijf  olijf  olijven   
o lie  olie  oliën  liter melk  lepel  lepels  lepeltje  
lepeltjes  sla  slaan slaap   slapen   slap  slappe   
blij  blije  laat  late  laten  te laat = niet op tijd   
uk  luk  lukken  makkelijk " mak ke luk "  makkelijke = 
gemakkelijke  gemakkelijk   moeilijk  moeilijke   
 

al  alle  allen   als  alles  alleen  allemaal  allebei 
allen = alle mensen    alles = alle dingen    allemaal = allen/alles   allebei = alletwee 
 

Dag  allemaal !  Tot ziens ! 
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Ik  wens  jullie  allen  een  fijne  avond . 
 

als tu blieft  Alstublieft !    als je blieft    Alsjeblieft !   
dank u wel    Dankuwel !     dank je wel    Dankjewel !   
 

i      li      il     iel         iele    ile   ille 
     wil   wiel       wielen      willen 
     pil           pillen 
 

u    lu     ul     uul                  ule        ulle 
            nul           nullen 
     vul            vullen  
                 = vol maken   

Alstublieft  mevrouw , uw  thee  zonder  suiker .   

Fijn , dankuwel !   Ik  wil  nu  ook  mijn  pillen . 
Welke  wilt  u  ? 
Ik  wijs .   Wilt  u  deze ?  Wilt  u  die ?  
Ik  tel  de  pilletjes .  Het  zijn  er  25 . 
Ik  stop  ze  in  uw  pillendoos .  Eentje  valt . 
Kijk , ik  maak  die  doos  nu  vol .   Ik  vul  die  doos . 
Ik  zet  het  volle  doosje  bij  u  op  tafel . 
Blijft  u  nog  even  bij  me  thee  drinken ? 
Ik  ben  dan  niet  zo  alleen . alleen = zonder  andere   mensen 

Ja ,  prima .  Ik  heb  tijd  tot  16:00  uur . 
 

Ik  leef  al .... jaar . Hoeveel  jaar  leeft  u  al ?  
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Ik  leef =  Ik  ben niet  dood .  Ik  adem .   
Ik  adem  in  en  adem  uit .   
 

Jij  weet  al  veel  van  les  3 ,  maar  niet  alles .  

  

alle =  al de ......   of   al het .... 
Alle  vis  in  die  winkel  smaakt  niet  lekker . 
Is  al  het  papier  wit ? 
Wij  leven  allemaal  op  de  planeet  Aarde . 
Een  planeet  draait  om  de  zon . 
 

als = wanneer 
Als  jij  vis  eet,  eet  ik  vlees  van  lam  of  koe . 
Ik betaal  dit  met  mijn  bankkaart, niet  contant . 
Als  Fatima  komt ,  maak  ik  .............................. . 
 

even ....... als = gelijk ......    hetzelfde / dezelfde / net  zo 

Is  je  zus  even  slank  als  jij ?  slank = dun 

Ik  zie  de  foto  van  je  vader .   
Leven  je  pappa  en  mamma  nog ? 
Is  jouw  moeder  even  oud  als  jouw  vader ? 
O ,  je  lijkt  veel  op  je  vader . lijken op = bijna kopie zijn van 

Jij  bent  bijna  een  kopie  van  je  vader . 
 

l de  naam  van  deze  letter  is  el . 
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Welke  pagina  lees  je  nu ?  Welke  les  is  dat ? 
Welk  stuk  van  de  les  is  makkelijk ? 
Je  leest  dit  stuk  goed .   
Ja ,  het  lukt  me  om  dit  goed  te  lezen . 
Dat  maakt  mij  blij .  Dat  maakt  me  blij .   
 

Welk  deel  van  de  les  is  niet  makkelijk ? 
Dit  lijkt  makkelijk ,  maar  is  niet  gemakkelijk . 
Ik  denk  dat  het  makkelijk  is ,  maar  dat  is 
niet  zo . 
 

Panama  is  een  land  en  een  stad   in  Midden-
Amerika . Wat  en  waar  is  uw  moederland ? 

         vaderland 

.......................... is  een  land in ........................ . 
 
 

ra  ro  ru   ri  rie  ry   re  ree     
dier  dieren  moeder  moeders  vader  vaders  kind 
kinderen  uur  uren  buur  buren  buurt  e de  ede   
nede  neder land "lant"   Nederland  Nederlands  
Nederlandse  markt   markten  supermarkt   
ri  pri  prima  promo  duur  dure  duren  waarom ?  
daarom !  ede  reden  redenen  er  derde  3e   
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keer  keren  ieder = elk  iedere = elke   iedereen = allen =  

alle  mensen  een paar = 2 , enkele  meer  meest   meeste   
minder  minst   minste  ander  andere  anders   
wanneer  van tevoren = eerst  over  overal  weer   
op en neer   oor  ore  oren  door  voor  voorbij   
onder  boven  zonder  met   rond  il  ril  bril  brillen   
la  lade  laden  ladder  ladders  leer  ere  lere   
leren  kleren = kledij   prijs  prijzen  reis  reizen   
rijden  rijd  tram  trams  trein  treinen  motor   
motoren  motors  raat  traat  straat  straten   
staart  staarten  rood  rode  eke  reken  rekenen   
rek  rekken  trek  trekken  druk  drukke  vuur   
vuren  zuur  zure  puree  boter  brood broden rijst  
vork  vorken  bord  borden  ra di o  radio  radio's   
a  ta  at  aat  raat  praat  prate  praten  eke   
preken  spreken  spreek  woord  woorden  word   
worden =  veranderen  in vraag  vragen  antwoord  ant-
woorden  u  ru  ur  durf  durven  deur  deuren  
werk  werken  brei  breien  vrij  vrije  vrijen  ruzie 
verliefd  in  ink  rink  drink  drinken  sterk  sterke  
zwak  zwakke  breed  brede  smal  smalle  tem pe 
ra tuur  temperatuur  koorts  graad  graden  cirkel 
cirkels  Cel si us   Celsius  regen  het  regent  klaar 
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Brrr, het  vriest .  De  temperatuur  is  dik  onder 
nul .  Maar  ik  bibber  van  de  koorts .  Mijn  
temperatuur  is  39,3° Celsius .  Ik  ben  ziek . 
 

Sorry ,  ik  ben  te  laat .  Ik  ben  niet  op  tijd . 
Waarom  kom  je  te  laat ?  Wat  is  de  reden ? 
Het  is  zo  druk  op  mijn  werk  in  de  fabriek .  
Ik  heb  veel  werk .  Het  is  een  drukke  tijd . 
 

Anders = niet hetzelfde / niet dezelfde 
Ik  ben  nu  45  jaar . 
Ik  word  in  maart  46  jaar . Weer  1  jaar  erbij. 
45  is  1  minder  dan  46.  46  is  1  meer  dan  45. 
Mijn  eerste  dochter  wordt  dokter .  " dog ter " 

Mijn  tweede  dochter wordt  in  december 20  jaar .   
Mijn  derde  dochter  wordt  fotomodel .   fo to mo del  

Mensen veranderen . Alles verandert  altijd . 
 
Kijk  die  twee .  Ze  zijn  verliefd . 
Ze  knuffelen  en  vrijen . Ze  maken  geen  ruzie . 
Mannen  kunnen  verliefd  zijn  op  mannen . 
Vrouwen  kunnen  verliefd  zijn  op  vrouwen . 
Mannen  kunnen  vrouwen  worden . 
Vrouwen  kunnen  mannen  worden . 
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Dat  is  fijn  voor  ze .  Men  is  hier  vrij . 
 

r   de  naam  van  deze  letter  is  er . 
 

Ik  zet  letters  op  de  lijn ; niet  boven  de 
lijn , niet  onder  de  lijn =  niet  erboven  en  
niet  eronder .  er =  hier    er = daar 

Welke  letter  is  een  cirkel ? 
 

Ik  sla  de  bal  over  het  net . 
Wat  speel  jij ?  Welk  balspel  speel  je ? 

    

Ik  woon  hier ,  in  de  Kammenstraat . 
Mijn  vader  en  moeder  wonen  apart . 
Ze  hebben  niet  hetzelfde  adres . het adres --> hetzelfde 

Dat  betekent :  ze  wonen  niet  samen . 
Ieder  heeft  hier  een  appartement .  Elk  heeft ....... 

Mamma  woont  op  de  derde  verdieping ,   
en  mijn  vader  woont  op  de  zesde ,  dus  niet 
op  dezelfde  verdieping .   de verdieping -->  dezelfde 
Dat  is  makkelijk  voor  mij . 
Waarom  is  dat  makkelijk  voor  jou ?  
Dat  is  makkelijk ,  want  ik  ben  hun  zoon .  
Ik  heb  een  kamer  bij  ieder  van  hen .  ieder = elk 
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Daarom  is  dat  makkelijk . 

eu   eu  euro  euro's  Europa  neus  neuzen  leuk  

leuke  deuk  deuken  keuken  keukens  leur  kleur  
kleuren  peuter  peuters  kleuter  kleuters  beurt   
beurten   deur  deuren  sleutel  sleutels  jeuk   
jeuken  zeur  zeuren  leunstoel = zetel  
Ik  spel  eu :  eu   is   e  u . 
 

In  welke  kleuren  zijn  je  kleren ? 
Men  is  naakt  zonder  kleren . Men  is  naakt  zo . 
Zonder  kleren  is  men  naakt . Zo  is  men  naakt . 
Welke  kleur  heeft een  biljet  van  20  euro ? 

    

Ik  sta  in  de  winkel  van  bakker  Geurts. 
Ik  ben  bijna  aan  de  beurt .  
Wat  zal  ik  kopen ?   Wat  zullen  we  kopen ? 
Mijn  kinderen  zeuren  om  koffiekoeken . 
  

Lezen  jullie  in  de  les  om  de  beurt ? 
Om  de  beurt =  eerst  zij ,  dan  ik ,  dan  hij ....... 
 

Een  baby  is  kleiner  dan  een  peuter . 
Een  peuter  is  kleiner  dan  een  kleuter . 
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De  baby  is  het  kleinst .  klein  kleiner  kleinst 

Ik  maak  puree  van .............................................. 
voor  onze  kleinsten .            

 

Iedereen  is  anders . Ik  ben  anders  dan  jij . 
Deze  jas  is  anders  dan  die  jas . 
Die  ene  jas  is  van  mij .  Die  andere  jas  is   
van  ................................... .  Ik  trek  eerst   
mijn  jas  aan  en  dan  mijn  laarzen .   
 

Dat  insect  steekt  me .  De  steek  jeukt . 
Ik  heb  jeuk .  Ik  krab  niet ,  want  dan  maak 
ik  mijn  vel  kapot .   

 

Wat  is  de  prijs  van  deze  zonnebril ?  € ......... ! 
Vind je  dat  duur ?  Een  dure  bril  kost ............. . 
Dezelfde  bril  is  in  die  andere  winkel in  promo . 
Promo  =  men  betaalt  niet  veel / minder . 
                    

Ik  neem  de  dure  bril  niet  mee  naar  mijn   
werk .  Waar  werk  je ? 
Ik  werk  overal  in  Europa .  Ik  ben  artiest .   
Ja , zij  trekt  volle  zalen.  Veel  mensen  komen . 
Ze   heeft  haar  haar  in  een  dikke  staart . 
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Welke  dieren  hebben  staarten ? 
 

5 x 1 =  ....    vijf  maal  een  is  .... . = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

    vijf  keer  een  is  .... . 
2 x 3 = ....   3 x 2 = ....   4 x 0 = ....   0 x 4 = .... 
2 x 4 = ....   .... x .... = ....    .... x .... = .... 
6 x 2 = ....   .... x .... = ....    .... x .... = .... 
Maken  jullie  nog  meer  sommen  met   x  ? 
+  plusteken    -  minteken     x  maalteken 

en / plus         min / minus   keer / maal 

40 – 20 = ....   Ik  trek  van  40  twintig  af . 
 

Ik  leer  Nederlands  sinds ........ weken / maanden . 
Ik  kan  al  een  beetje  Nederlands  spreken . 
Wilt  u  traag  praten , alstublieft ?  traag = langzaam 

Ikzelf  spreek  niet  snel .   
Vind jij  Nederlands  leren  leuk ? 
 

Ik  neem  het  mes  en  snij  de  komkommer . 
In  die  kommen  zijn  sneeën  komkommer . 
De  sneeën  zijn  rond . 
Dat  zijn  kommen  voor  komkommer .  
Dat  zijn  komkommerkommen . 
Ik  deel  een  komkommer  in  4  delen . 
Jij  neemt  een  stukje  komkommer . 
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Een  deel  is  een  stukje  van  iets . 
Minikomkommer  is  één  woord .   mini =  heel klein / kort 

Medeklinkers  zijn  net  als  de  zee . 
Klinkers  zijn  net  als  een  eilandje . 
Ik  tel  het  aantal  malen  dat  er  een  of  meer   
klinkers  naast  medeklinkers  staan .   
Ik  tel  de  eilandjes . Ik  tel  5  klinkereilandjes . 
Ik  weet  nu    :   dit  woord  heeft  5  delen . 
Ik  weet  nu  dat  dit  woord  5  delen  heeft . 
minikomkommer  heeft  5  woorddelen : mi ni kom kom mer 
 

Ik  deel  dat  woord  zo  in  woorddelen : 
zo =  op  deze  manier ,  op  deze  wijze 
 

vóór  1  medeklinker : 
klinker  + ||  medeklinker + klinker 
 

tussen  2  medeklinkers : 

klinker  +  medeklinker + || medeklinker  +  klinker 
       

dus :  mi | ni | kom | kom | mer . 
Hoe  deelt  u :  kiwi's  Onno  Annie  nekken 
bladzijden kamers  kommen  komen  maken  emmers  
nemen  komkommerkommen  rekenen   kinderen  
medicijnen  Amina   Annemarie   
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Ik  deel  die  woorden  zo :  .................................. 
 

Ik  denk  ook  hieraan. 
Soms  is  1  woord  dit :   
2  woorden  samen = een  samenstelling 
Kijk  maar :      mede + klinker   =  medeklinker 
    = mee 

Ik  deel  dan  eerst  die  woorden : mede | klinker  
Ik  deel  daarna  de  andere  delen . 
        me | de | klin | ker 
 

       niet :  me | dek | lin | ker 

 

kilo + gram = kilogram   kilo|gram  ki |lo |gram 
                                  niet :  ki |log |ram 

 

1  kilogram  =  1.000  gram      duizend = 10 x 100 
             20 x 50 
1  kilometer =  1.000  meter    1.000 kilo = 1 ton 
 

Spel  je  nu  10  woorden  van  bladzijde  39 en 49 ? 
spellen =  de  namen  van  de  letters  zeggen . 
              

Wanneer  vertrekt  de  trein  naar ...................... ? 
De  trein  rijdt  door  de  tunnel . 
De  tunnel  is  smal , niet  breed . 
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Ik  reis  vaak  met  de  trein . 
De  trein  komt  aan  om  ........ uur  in ................ . 
Ik  rijd  zelf  soms  met  de  auto . 
Iemand  heeft  een  deuk  in  mijn  auto  gemaakt . 
 

Spelen  met  vuur  is  gevaarlijk .   
Ik  vind  een  spin  gevaarlijk . 
Ik  durf  een  spin  niet  te  pakken .  
Vind  je  dat  raar ? 

 

Meet  die  man  de  maan ? 
Is  er  water  op  de  maan ? 
Ik  weet  het  niet .    Ik  weet  dat  niet . 
We  meten  maandag  de  kamer .  Oké ?   " o kee " 

Nee , nu  meteen !  We  doen  het  nu  meteen . 
De  kamer  meet  4  meter  bij  5  meter .   
4m  bij  5m  is  20  vierkante  meter , 20 m2 . 
Ik  teken  die  vierkante  meters .  n 
1 m2 =  1 meter  bij  1  meter =  1  meter  breed  en 
1 meter  diep  of  lang .  

 

Ik  verveel  me  niet .  Ik  doe  altijd  iets . 
Ik  lees  iedere  dag  4  pagina's  van  mijn  les . 
Ik  leer  daarom  veel . 
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De  les  in  de  klas  duurt  2  uur . 
Hoeveel  nullen  heeft  tienduizend ? 
Even  denken .  Het  zijn  er ........  .  even = korte  tijd 
 

Ik  werk  al   sinds  maart  van  dit  jaar  
in  een  fabriek .  We  bakken  lekkere  broden . 
Ik  heb  een  drukke  baan .  
Welk  salaris  verdien  je ? 
Mijn  loon  is  € ..................... per  maand . 
Mijn  contract  duurt  1  jaar .      ac  ec  ic  oc  uc 
Maar  ik  wil  liefst  blijven . 
Blijven  =  niet  gaan ,  niet  weggaan . 
 

Feesten  jullie  tot  04:00  uur ?   
Dansen  jullie  in  de  disco ?  Op  welke  muziek ? 
Wat  eten  en  drinken  jullie  van  tevoren ? 
 

Ik  neem  water , of  koffie  met  melk  en  suiker . 
Sterke  koffie  of  slappe  koffie ?  
Slappe  koffie  is  met  veel  water  of  melk . 
Drink  jij  wijn  of  vodka  op  een  feest ? 
Nee , sterke  drank  maakt  mij  zwak . 
Sterke  drank  heeft  meer  dan  20%  alcohol . 
Honderd  procent  van  iets  = alles / alle   100%   
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100 procent  alcohol, dat  wil  zeggen  
alle  drank  is  dan  alcohol .     d.w.z. = dat betekent 
 

Als  je  een  slap  handje  geeft ,  denken 
mensen  dat  je  zwak  bent . 
Ben  je  sterk  of  zwak  in  Frans ?  de  taal  Frans 
 

Weet  jij  waar  mijn  huissleutel  is ? 
Weet  jij  waar  mijn  ....................................  is ?  
Ik  denk  ............................................................. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

LES  4    les  vier           bladzijde  eenenzestig 
    

ui  ui  uie  "ui je"   uien  a juin  ajuin  ajuinen  bui   

buien  uit  bui te  buiten  in ne  inne  binnen  kuis   

kuisen  muis  muizen  huis  huizen  thuis   tuin   
tuinen  juist  juiste  duidelijk  " dui de luk "   duidelijke 
suiker  ruik  ruiken   ui  lui  luie  luis  luizen  luister  
luisteren  luier  luiers   uil  vuil  vuile   vuilbak   
vuilnisbak  bruin  bruine  trui  truien  spuw   spuwen  
keuken  kuiken  kuikens kruis  kruisen  kruispunt   
Ik  spel  ui :  ui   is   u  i . 
 
 

in       en +    een 1      uit     
 

Ik  vul  het  juiste  woord  in  op  de  puntjes . 
niets      iets = weinig = een beetje     veel          alles 
Ik  eet  ........................................ van  die  vis . 
 

Ik  kuis  mijn  huis  overal .  Ik  was  de  ramen . 
Ik  werk  alle  muizen  en  spinnen  uit  mijn  huis . 
Ik  maak  alles  proper  met  allesreiniger . proper=rein 
Het  ruikt  nu  lekker  fris  in  huis . 
 

De  vuilbak  buiten  in  de  tuin  is  vol . 
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Ik  rol  de  volle  bak  naar  het  eind  van  ons 
terrein . Ik  zet  de  bak  op  straat .  
Wat  betekent  ' terrein ' ?  

Terrein  betekent  ' een  stuk  land ' . 
 

Alsjeblieft  Lieve , je  koffie  zonder  suiker.   
Tof , dankjewel !    
Graag  gedaan ,  lieve  Lieve !   

Lieve  is  altijd  zo  lief  voor  iedereen . 
Ze  breit  nu  een  trui  voor  mij  van  bruine 
dunne  wol .  Brei  of  haak  jij  wel  eens ? = soms 
 

Ik  luister  naar  de  radio  en  ik  hoor  de  TV   
in  de  andere  kamer .  Ik  hoor  via  mijn  oren . 
Zijn  jullie  buiten  in  de  tuin  in  de  zon ?   

 

We  praten  samen .  Praten = zinnen  zeggen . 
Ik  zeg  mijn  woorden  heel  duidelijk .   " dui de luk " 
Ik  spreek  alle  woorddelen  en  eindletters  uit . 
En  ik  praat  traag .  =  langzaam 

Is  dat  waar ?  Is  dat  zo ?  Is  dat  juist ? 
 

Een  kuiken  wordt  een  kip  of  eend  of  andere 
vogel .  Een  kuiken  is  een  baby-vogel . 
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O  jee , de  baby  doet  nu  pipi  op  de  pyjama   
van  papa .  
De  baby  kan  niet  op  een  potje .  potje = po'tje    de  po 

Ik  doe  haar  snel  een  luier  aan . 
Wat  doe  ik  met  die  vuile  pyjama ? 
 

Hij  rookt .  In  zijn  mond  komt  vies  slijm . 
Hij  spuwt  dat  slijm  uit  op  straat.   
Bah ,  dat  is  niet  netjes .   
Men  doet  dat  niet .  Maar  mag  het  wel ? 
 

Enkelvoud : 
Ik  kan  iets  uit  de  kast  pakken .  pakken = nemen 

U  kan  niet  niesen ?  Kijk  eens  in  de  zon  of 
ander  licht . 
U  kunt  de  doos  met ..................... in  de  kast 
zetten . Ik  zet  iets  hier  of  daar    -->   iets  staat 
U  kunt  buiten  in  de  tuin  fietsen . 
Jij  kan  thuis  .......................................... maken . 
Hij  kan  op  het  feest .............................. koken . 
Zij Ze kan  ............................................... tekenen . 
 

Meervoud : 
Wij We kunnen ............................................ kuisen . 
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Jullie kunnen in oktober  die  tafels  binnen zetten . 
Wat  betekent  oktober ? 
Zij Ze  kunnen ............................................. staan. 
 

Ik  pak  een  kaki .  U  pakt  een  kiwi . 
Jan  en  Anne  nemen  ijsjes . 
Waar  smaken  de  ijsjes  naar ? 
Ik  proef  een  ijsje .  De  smaak  is  mokka . 
Een  ijsje  smaakt  naar  mokka .   mok ka = sterke  koffie 

Eva  is  binnen  en  ze  bakt  een  ei  met  ajuin . 
Wat  bak  jij ?  Ik  bak ...................................... . 
 

Kunnen  de  mannen  de  ramen  komen  kuisen ? 
Kan  Nina  vanavond  komen  eten ? 
Nee , ze  kan  niet  komen  eten  vanavond .  
Want  Nina  werkt .     want ....   daarom... 

De  reden  is  dat  Nina  werkt . 
O ,  dat  is  jammer .  O , wat  jammer . 
Smakelijk ! Smakelijk  eten !    " sma ke luk " 

 

an  ank    in  ink    en  enk    on  onk   un   unk 
    dank      drink       denk       donker     punk 
 

Neem  jij  je  oma  mee , Anne ?      je  oma = jouw oma 

Ja , Anne  neemt  oma  mee  naar  Nico . 
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Men  maakt  muziek  bij  Nico  . 
Maak  jij  muziek ?  Maakt  u  muziek ? 
Ja , ik  maak  een  muzieknummer  voor  je . 
O ,  dank  u !    Dankuwel !   
O ,  dank  je !  Dankjewel ! 
 

Wanneer  kom  je ?  Wanneer  komt  u ? 
Ik  denk  op  11  mei .  Zo  niet ,  dan  op  4  juni . 
Ken  jij  nu  veel  woorden  in  het  Nederlands ? 
Ja ,  ik  denk  ...... woorden . 
Is  het  nu  donker  buiten ?  Is  het  avond ? 
Nee ,  het  is  nog  licht .  ch = " g " 

 

Tante  Wanda  is  kok .  Zij  is  kok . 
Wat  kookt  ze  en  voor  wie ? 
Ze  bakt ................................. voor ..................... . 
Met  welk  vet  bakt  zij ;  boter  of  olie ? 
Kook  jij  ook  wat ?  Kook  jij  ook  iets ? 
Ja , ik  kook  ........................................................ . 
En  ik  drink .......................................................... . 
En  ik  eet ............................................................ . 
Het  smaakt  lekker . 
 

Jij  maakt  nu  veel  zinnen  met : 
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ik    mijn  kind              van  mij 
jij  je   je  jas   jouw  jas        van  jou 
u    uw   vuilbak        van  u   

hij    zijn  fiets          van  hem 
zij ze   haar  bril          van  haar 

wij  we   ons het ei / onze  de  kano      van  ons 

jullie   jullie  nummer         van  jullie 
zij  ze   hun  thee en koffie       van  hen 
 

Daarna  maak  je  van  die  zinnen  ' Ik  weet   
dat ..... ' -zinnen ,  zie  bladzijde  39  bovenaan . 
 

e   we  wee    eeuw   we  wee  eeuw   eew 

eeuwe  eeuwen   neeuw   sneeuw   sneeuwen 
meeuw  meeuwen         eeuw :  dubbele  e  u  wee   
  

i   ni    in     ien    i ne   ine  iene   in ne   inne 
     win                        win ne  winnen  
 

Een  eeuw  is  100  jaar .  honderd   
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 100       10  keer  10    10 x 10 = 100 
            maal 

Ik  wijs  naar  die  mevrouw  daar . 
Ik  wijs  niet  naar  deze  mevrouw  hier . 
Die  mevrouw  is  een  eeuw  op  de  Aarde . 
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Zij  is  100  jaar .  Haar  leeftijd  is  100  jaar . 
Ik  wijs  weer  naar  die  mevrouw . weer =  nog  1  keer 

Zit  zij  in  de  sneeuw ?  Sneeuwt  het  daar ? 

 

Ik  zie  een  mand  vol  kleren . kledij, kleding: wat je aan hebt 

Ze  zijn  duidelijk  niet  proper . Van  wie  zijn  ze ?   
Ze  zijn van oom  Bruno . Kan hij  ze  hier wassen ? 

Waarom  hier ?  Hij  wil  ze  hier  wassen, want 
zijn  wasmachine  is  stuk .  chi = " sji "     stuk = kapot 

Daarom .  Dat  is  de  reden .   
 

Kijkt  die  meeuw  naar  ons ?   naar  wij    

Wat  voor  weer  is  het ?  Sneeuwt  het  nu ? 
Mist  het  nu ? Nee ,  het  sneeuwt  nu  niet . 
De  sneeuwbui  is  voorbij .  Die  bui  is  over . 
Maar  het  vriest  wel .  Het  is  onder  nul . 
De  temperatuur  is  min  3 graden  Celsius .  -3° C. 

Maar  ik  heb  het  niet  koud . 
Waarom  niet ? 
 

Wij  zijn  in  de  wei . We  zijn  blij ,  want  
onze  mannen  winnen ;  het  is  4 - 0 !!! 
Ze  hebben  nu  gewonnen  met  5 - 1 . 
De  anderen  hebben  verloren  met  1 – 5 .  Ik verlies ... 
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Welk  spel  spelen  ze ? Welk  spel  spelen  zij ?  
 

Wanneer  is  het  feest  van  Onno  en  Annemie ? 
Ik  weet  het  niet .  Ik  heb  geen  idee . 
 

i  wi   wie    ieuw    wi  wie  ieuw  iew 

nieuw   nieuwe   nieuws   opnieuw = weer 
Ieuw    is   i  e  u  wee  . 
 

e  ne   en  een  nee 
e  ne   en   een     e ne    ene    en ne  enne 

       wen  ween    wene          wenne 
        wenen        wennen  
Oma , weent  u  nu ? 
Nee ,  ik  ween  niet .   
Ik  ben  nat  van  de  sneeuw . 
Sneeuw  is  nieuw  voor  me .  voor  mij  

Ik  wen  aan  sneeuw .  Sneeuw  is  nu  goed . 
 

We  wennen  aan  België .  Bel gi ë  " Bel gi je " 

We  wennen  aan  ons  nieuwe  land .  ons = van we 

We  wenen  soms .  soms = niet vaak 

En  we  kijken  naar  het  nieuws  op  de  TV . 
Het  nieuws  over  ons  land  is  vaak  niet  goed . 
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we   wenen    ik  zie   w + e  . 
        ik  zeg  "wuh"  of  "wee" . 
even  vele  ik  zie   v + e  . 
        ik  zeg  "vuh"  of  "vee" . 
alle   leren  ik  zie   l + e  . 
        ik  zeg  "luh"  of  "lee" . 
dure  rekenen ik  zie   r + e  . 
        ik  zeg  "ruh"  of  "ree" . 

oe   oe  u   oe   o  o   oe   u   moe  koe  boe 

oe       is   o  e  . 
 

doe  doen   noe  noem    noe me   noeme   noemen  
moe ke  moeke = mama = mamma = mammie = mams  
= moeder  broer broers  zus  zussen  koek  koeken  
koekje  koekjes  zoet  zoete  snoep  snoepen  
snoepjes  boek  boeken  poets  poetsen  moet   
moeten  oefen  oefenen voel  voelen  noem  noemen 
toe  toen  toet  toets  toetsen  bloem  bloemen     
bloemkool  soep  soepen  doek  doeken  vloer 
vloeren  voet  voeten  zoek   zoeken en vinden 

 

Ik  spel  de  letters  van  een  woord .  
Dat  betekent : ik  noem  de namen van de letters . 
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Ik  kom  nu .... weken  naar  de  Nederlandse  les . 
Ik  kom  .....  keer  in  de  week .   ..... keer  per  week . 
 

Ik  heb  vrijdags  vaak  vrij .  Ik  werk  dan  niet . 
Ik  heb  dan  vrij .  Ik  ben  dan  vrij . 
Niemand  zegt  " Doe  dit  nu !" ,  " Doe  dat  nu !" . 
Niemand  zegt  wat  ik  moet  doen . 
Niemand  zegt  tegen  mij  " Ik  wil  dit  nu ! " . 
Ik  kan  doen  wat  ík  wil . 
Wat  doe  jij  op  een  vrij  moment ? 
een  moment =  een  stukje  tijd . 
 

Al  dit  snoep  is  zoet  door  suiker .  Dat  is  niet  
goed  voor  je  tanden  en  je  lijf .      
Suiker  maakt  alles  zoet .  Snoep  jij  veel ? 
 

De  wekker wekt  mijn  man  en  mij om  7:00  uur .   
Ik  wek  ons  kind  om  7:15  uur . " 7  uur  15 " 

Ze  zit  op  de  basisschool .  is  sis ba sis  school    sch = " sg " 

Ik  ken  een  beetje  Nederlands . " Neder lants " = de  taal 

Ik  woon  niet  in  Nederland . = het  land  Nederland  

                

Men  moet  eten  en  men  moet  drinken . 
Men  gaat  dood  zonder  eten  en  drinken . 
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Ik  moet  nu  naar  de  WC .  Wee Cee =  water closet 

Ik  doe  de  lamp  boven  de  wastafel  aan . lavabo 

Ik  trek  aan  de  doek .  De  doek  is  dun . 
De  doek  rekt . Als  ik  trek  dan  rekt  de  doek . 
 

Wat  doe  jij ? 
Ik  lees  pagina  15  tot  en  met  30  opnieuw .  

Ken  je  de  namen  van  de  weekdagen ? 
Ja , het  zijn :  maandag ,  dinsdag ,  woensdag , 
donderdag , vrijdag , zaterdag  en  zondag . 
 

Ben  je  moe  van  de  les ?   
Ja , ik  stap  eens  rond  en  rek  me  uit .   
Ik  doe  even  wat  anders . 
 

Waarover  praten  jullie ? 
Wij  praten  over  de  bodem  van  de  zee  of  de 
fles , over  de  vloer  van  de  zaal  of  de  kamer ,  
over de  grond  onder  onze  voeten  en  over  de   
aarde  waarin  de  bomen en  planten  staan. 
 

Wat  lees  jij  allemaal ? 
Ik  lees  stukjes  uit  de  krant ,  ik  lees  makke- 
lijke  boeken  en  ik  lees  de  tekst  van  les . 
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Wat  in  dat  boek  staat ,  is  niet  altijd  waar . 
               

Even  mijn  uitspraak  oefenen :  dan  don  dun 
wan  won  woen  ween  wen  wijn  win    
  

Ik  heb  een  afspraak  bij  mijn  vriendin . 
Ik  neem  koekjes  mee .  Ik  bak  ze  zelf . 
Mmmmm , ze  ruiken  lekker.  
Ik  druk  op  de  bel . Niemand  opent  de deur.   
Niemand  doet  de  deur  open .  Wat  raar . 
 

wijzen  naar   Naar  wie  wijs  je ?   
   Naar  wat  wijs  je ?  Waarnaar  wijs  je ? 
kijken  naar   Naar  wie  kijk  je ? 
   We  kijken  naar  elkaar . 
Jij  kijkt  naar  mij  en  ik  kijk  naar  jou . 
denken  aan  Aan  wie  denk  je ? 
   Aan  wat  denk  je ?  Waaraan  denk  je ? 

 

Het  regent  veel  de  laatste  weken . 
Er  valt  ook  natte  sneeuw . 
Men  wordt  nat  buiten . 
 

Ben  je  moe ?  Bent  u  moe ?  Is  hij  moe ? 

Nee ,  ik  ben  niet  moe . 
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Kijk , ik  maak  letters ,  woorden ,  zinnen . 
Ik  noem  de  namen  van  de   letters  van   
....  woorden  op  pagina  62 . 
 

Ik  ben  wel  moe .   
Ik  doe  mijn  pyjamabroek  aan . 
Ik  trek  mijn  pyjamajas  aan . Ik  poets  mijn   
tanden .  Ik  ga  naar  bed  om ............... uur . 
 

Hoe  noem  je  dit , hoe  noem  je  dat ? 
We  noemen  dit  hier .......................................... . 
We  noemen  dat  daar  een ................................ . 
 

de  tijd :  ------------- nu -----------> 
      toen    dan  /  daarna           dan  /  daarna 
 

toen =  vóór  nu   dan =  na  toen / na  nu 
 

de  dag  heeft  24  uur . 
1  uur  heeft  60  minuten . 
1  minuut  heeft  60  seconden , 60  ' tikken ' . 
Kan  je  klok  kijken ?  Kan  je  de  tijd  lezen ? 
Of  moet  ik  je  dat  leren ? 

 

In  het  jaar  2000 ,  waar  woonde  je  toen?  
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Ik  woonde  toen  in ............................................ . 
We  woonden  toen  in ......................................... .  
 

Ik  zie  + 32  498  751  op  het  kaartje  staan . 
Ik  toets  dit  nummer  in  op  mijn  witte  gsm . gee 
De  toetsen  van  mijn  gsm  zijn  vies . 
Ik  moet  die  toetsen  eens  poetsen . 
 

Maken  jullie  weer  samen ..... zinnen ? weer= nog eens 
Nu  met  woorden  die  jullie  kennen  uit  les  3 ?  
En  spel  zo  nu  en  dan  een  aantal  woorden . 
Weet  je  nog  wat  'spellen'  betekent ? 
Spellen =  de  naam  van  de  letters  noemen . 
Welke  letters  zijn  de  klinkers ?   
Welke  letters  zijn  de  medeklinkers ? 
Wat  zijn  de  woorddelen ? 
 

Waar  ga  je  naartoe ? 
Ik  ga  naar  huis  toe  en  soep  eten . 
Ik  trek  mijn  jas  niet  aan , want  het  is 
warm  buiten .  Ik  trek  iets  aan =  Ik  doe  iets  aan  

Doe  je  de  deur  toe ?  toe = dicht    ch = " g " 

 

Een  caféterras  is  onder  onze  studio  =   
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Er  is  een  terras  onder  onze  studio . 
Het  is  daar  altijd  druk .  druk =  met  veel  mensen 

 

De  kinderen  spelen  buiten  een  spel. 
Een  kind  zoekt  de  andere  kinderen . 
Welke  spelletjes  speel  jij ?    

Ik  sport .  Ik  doe  aan  sport .   
Ben  jij  ook  sportief ? 
Ik  speel  tennis  in  de  winter  en  ik  voetbal  
in  de  lente  en  in  de  zomer . 
 

Fatima  speelt  toneel ;  ze  is  actrice .  " ak tri se " 
Ivo  speelt  piano ,  fluit  en  viool . 
Tenzin  speelt  met  zijn  tablet .  " teh blet "  Engels 

 

Kan  jij  eens  tellen  tot  60 ? 
Momentje ,  eerst  even  mijn  tablet  slikken . =  pil 
Mijn  pillen  zijn  zoek . Ik  vind  ze  in  mijn 
regenjas .  
 

Wat  kunnen  we  nog  eens  oefenen ? 
Wil  je  zelf  zinnen  maken  met  de  woorden 
van  les  1  tot  en  met  3 ?  Of  wil  je  dat  doen   
met  de  eerste  3  bladzijden  les  4 ? 
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Pagina  75  is  eindelijk  klaar .  
We  gaan  weer  verder . 
Waar  heb  je  zin  in ?  ik  heb  zin  in  =  ik  wil  graag  hebben 
Ik  heb  zin  in  ..................................................... 
.............................................................................. . 
   

ja   aai    jo   ooi     joe  oei    aai  ooi  oei 
  " aaj "    " ooj "      " oej " 
        
Oei !  Foei !  Amaai !  aai  aaien  gaai  koe  koeien   
loei  bloei  bloeien  bloeden  bloed  pa pe gaai   
papegaai  papegaaien  haai  haaien  draai  draaien  
lawaai   het  waait    waaien  zwaaien  zwaai   naai  
naaien  ooi  ooievaar  kooi  kooien  mooi  mooie  ooit  
nooit   moeilijk  moeilijke  makkelijk  makkelijke    
an  ai  mais   Amai !    ei  eie  eieren    
 

wanneer ? hoeveel keer ?  hoeveel maal ?  hoevaak ?   
nooit       ooit     soms     vaak    meestal     altijd 
0 keer         1 keer         enkele   best veel      bijna  altijd  
0 maal         1 maal   malen     keren 
 

Mijn  papegaai  zit  in  een  kooi .   
Zij  spreekt  tegen  iedereen .  Men  vindt  dat 
heel  leuk .  Ik  laat  haar  soms  vrij  in  de   
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kamer . Ze  komt  dan  bij  me  zitten . Ik  aai   
haar  kopje . Ik  vind  dat  ze  knap  en  mooi  is. 
Loretta  is  een  mooie  vogel .   

           

knap  zijn = veel begrijpen/veel kunnen/mooi  zijn 
 

Onze  Aarde  draait  rond  de  zon  in  een  jaar . 
De  Aarde  draait  om  zichzelf  in  24  uur . 
De  wind  draait  van  noord  naar  oost . 
Het  weer  verandert . Waait  de  wind  nu  uit   
het  zuiden ?  Even  voelen  buiten . 
Wind  die  uit  het  zuiden  waait ,  maakt  het   
hier  in  Noord-België  warm . 
 

     het  noorden / noord 
     | 
 het  westen ------ |-------  het  oosten / oost 
    / west   | 
      het  zuiden / zuid 
 

Ik  sta  en  kijk  naar  het  noorden . 
Nu  is  het  westen  links  van  mij  en  
het  oosten  is  rechts  van  mij . 
Het  zuiden  ligt  achter  me . 
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Hoe  vind  je  het  noorden ? 
Met  een  kompas .  De  naald  wijst  naar  het 
noorden . Of  je  kijkt  naar  de  zon . 
 

De  zon  staat  hier  in  het  zuiden  om  12:00 uur. 
De  zon  komt  op  in  het  oosten  en  gaat  onder 
in  het  westen . 
 

Vind  je  rekenen  moeilijk ? 
Wanneer  je  iets  leert  en  dat  prima  kent ,   
is  het  niet  meer  moeilijk . 
Iets  leren  kost  tijd  en  moeite .   
Je  wordt  er  soms  moe  van .  
 

Ik  zie   -lijk  aan  het  eind  van  een  woord 
met  2  of  meer  woorddelen .   
Ik  zeg  " –luk ":  makkelijk  gemakkelijk  duidelijk   

moeilijk   eerlijk   heerlijk = heel fijn, heel lekker 
Of  ik  zeg  "-lijk ":  gelijk   10  is  gelijk  aan  5 + 3 + 2 

 

Jij  deelt  het  taartje  precies  in  tweeën . 
Jouw  deel  is  even  klein  als  mijn  deel . 
Jouw  deel  is      gelijk    aan  mijn  deel . 
Dat  is  eerlijk  delen .  Eerlijk  is  heerlijk . 
Een  dief  is  geen  eerlijk  mens . 



 79 

les  4        les  vier                pagina  negenenzeventig 

 
Ik  probeer  iets  nieuws  te  doen . 
Ik  weet  niet  of  het  me  lukt . 
Mijn  vriendin  leert  me  nu   kleren  naaien . 
Ik  vind  naaien  ................................................. . 
 

Sssst,  maak  niet  zoveel  lawaai , Nico ! 
Wees  stil !  Iedereen  slaapt  al .  al = reeds 
 

Een  koe  loeit :  boe !  Een  open  bloem  bloeit   
en  ruikt  vaak  lekker . Een  bloeiende  roos  prikt   
me .  Ik  zie  bloed  aan  mijn  been .  
 

Mijn  been  bloedt . 
 

De  Nederlandse  taal  kent  4  j-klanken :    
met  een  j ,  of  een  i ,  of  een  y ,  of  ë . e trema 

ja   ya  jo   yo    ya  yo        
So ra ya  Soraya  yoga  Toyota  Sayonara ! Tot ziens !  
          in  de Japanse  taal 

Naar  wie  zwaai  jij ? 
Ik  zwaai  naar  mijn  vriendin  Maya  aan  die   
andere  tafel . Maya  is  yogalerares . 
 

Drink  jij  bier ?  
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Nee ,  ik  drink  nooit  wijn  of  bier . Ik  vind  dat   
niet  zo  lekker. Dit  is  appelsap  met  bruiswater . 
 

Ben  jij  ooit  in  een  cinema  geweest ? 
Zijn  jullie  al  in  Brussel  geweest ? 
 

aai  Ik  spel  dubbele  a  i  . 
ooi  Ik  spel  dubbele  o  i  . 
oei  Ik  spel  o  e  i  . 
y  Ik  spel  ypsilon . ipsilon 
 

ben , is ,  zijn  -->  nu     
Ik  ben  in  Brussel .  Wij  zijn  in  een  klaslokaal . 
 

ben  geweest, is geweest, zijn geweest --> toen 
We  zijn  in  Brussel  geweest . 
Waar  ben  jij  al  geweest .  In  welke  landen ? 
In  welke  steden ? 
 

au  auw    ou  ouw  au  auw  ou  ouw 

au ! auto  auto's  saus  sauzen  rauw  rauwe  lauw  
lauwe   blauw  blauwe  bouw  bouwen  kou  koud   
koude   kous  kousen  mouw  mouwen  touw  touwen  
rouw  rouwen  verdriet  trouw  trouwen =  huwen   
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vrouw  vrouwen  oud  ouder  oudere  ouders  
oudercontact  zout   bitter 
 

Onze  taal  kent  dus  4  ou-klanken . 
Noem  ze  eens  op . 
 

Men  bindt  iets  vast  of  samen  met  een  touw . 
Men  maakt  een  knoop  in  het  touw . 
Op  welke  manier  maak  jij  een  knoop ? 
Ik  vind  geen  touw  in  de  la .   
Wie  heeft  het  touw ?  Waar  is  jouw  touw ? 
 

De  saus  over  het  rauwe  zoute  vlees  is  lauw . 
Lauwe  saus  is  niet  warm , niet  koud ,  maar 
is  daar  tussenin . 
Rauw  vlees  is  ongekookt  of  ongebakken . 
 

on........ = niet   ondiep  onvrij  oneerlijk  
    onduidelijk  onfris  ontrouw 
 

Een  vrouw  kan  trouwen  met  een  man  of  met 
een  vrouw .  Een  man  kan  dat  ook . 
Men  kiest  wie  men  wil .  Men  is  hierin  vrij . 
Wanneer  kan  je  trouwen  in  België ? 
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Men  kan  trouwen  als  men  minstens  18  jaar  is . 
Een  kind  kan  2  papa's  hebben  of  2  mama's . 
Bent  u  getrouwd ? 

 

Is  de vrouw  in  die  mooie auto familie  van  jou ? 
Ja ,  ze  is  mijn  bomma . 
Haar  nieuwe  auto  is  een  Toyota . 
Maar  bomma  is  in  de  rouw .  Zij  rouwt .   
Ze  heeft  veel  verdriet .  Opa  is  dood . 
 

jouw  jouw man,  jouw  kaft,  jouw  kinderen ......   jouw ... =  jij  bezit  dit 
                  =  jij  hebt  dit 

jou   aan  jou ,  met  jou ,  van  jou ,  voor  jou ,  door  jou .... 
 

Dit  bouwbedrijf  bouwt  met  beton , cement , 
ijzer ,  staal  en  steen .  Werk  jij  in  de  bouw ? 
Ja ,  ik  ben  dakdekker .  Dit  bedrijf  is  van 
de  ouders  van  mijn  vrouw . 
 

Brrr ,  ik  heb  het  koud .  Ik  doe  een  trui  en 
een  warme  jas  aan .  Er  waait  een  ijskoude 
wind .  Is  de  temperatuur  onder  nul ? 
 

Citroen  en  azijn  zijn  beide  zuur . 
Wat  is  een  ander  woord  voor  'beide' ? 
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Wat  doe  je  meestal  allemaal  in  de  sla ? 
Hoe  maak  je  jouw  lekkerste  sla ? 
Ken  je  de  5  smaken ? 
Ja .  Het  zijn  zoet , zuur ,  zout , bitter  en 
umami . " oe ma mi " (Japanse taal) 
 

au  Ik  spel   a  u  . 
auw  Ik  spel   a  u  wee . 
ou  Ik  spel   o  u  . 
ouw  Ik  spel   o  u  wee . 
 

Fabriek , bedrijf , onderneming . Dat  zijn  allemaal 
namen  voor  een  groep  mensen  die  samenwerken. 
Zij  doen  dingen  of  maken  dingen  voor  andere  
mensen . Die  anderen  geven  daar  geld  voor . 
 
Doe  een  spel  samen .   
Iemand  spelt  de  letters  van  een  woord . 
De  anderen  zeggen  welk  woord  dat  is . 
Of  doe  een  ander  woordspel . 
 
Dit  is  het  eind  van  les  4 . 
En  dit  is  de  laatste  zin  ervan . 
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hhhh  ha  ha  ho  hu  hi  hie  hy  Hè "heh"  Hé "hee"   

Ha !  Hallo !  Hoi !  " hohj " Hi ! " Haai " = Engels  Hihi ! 
Bah !  Jakkes !  Jasses !  hygiëne  " hy gi jee ne " 
 

as   es    is   os   us   ah   eh   ih   oh   uh    
Wij  noemen  de  ah-klank ,  eh-klank , ih-klank ,  
oh-klank  en  uh-klank  'de  korte  klanken' . 
We  noemen  ze  'de  korte  klanken' . Vind  jij  
die  klank  ook  'kort' ?  Nee ? Welke  woorden   
vind  jij  beter ?     beter = meer dan goed    goed  beter  best 

ah =  .....................................  klank   
a   =  ..................................... klank   
 

hij  hei   hoe  hoek  hoeken  hoeveel  hou  houd   
houden hout  houten  a po theek  apotheek  eken  
theken  apotheken  bi bli o theek  bibliotheek   
bibliotheken  am  ham = hesp    boterham   
boterhammen  hamer  hamers  hal  haal  hallen   
halen  hak  hakken  haak  haken  hard  harde   
hardop  hart  harten  hartelijk  hartelijke  hand   
handen  handig  handige  have  haven  havens   
help  helpen  hulp  hel  heel  ele  hele  helemaal 
heleboel  et  het  eet  heet  hete  heten    
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hier en daar  hoor  hore  horen  hor  horren  huur  
huren  huis  huizen  tehuis  tehuizen  thuis  hooi   
half  halve  behalve  de helft   herfst  ho ri zon  
horizon  horizontaal  horizontale  verticaal  verticale  
her inner  herinner  herinneren   oe  e o   eo  video  
video's  film  films  haai  haaien 
 

Dag  mevrouw  en  meneer . 
Hoe  heet  u , mevrouw ?  Wat  is  uw  naam ? 
Ik  heet  ............................................................ . 
Komt  u  uit .................? Is  dat een  groot land ? 
Ik  zie  mijn  vrienden .   
Ik  zeg : Ha ! / Hallo ! / Dag !. / Hoi ! /  Hi ! / Hé ! 
 

Ik  teken  2  rechte  lijnen  die  elkaar  kruisen . 
Ik  zie  nu  4  hoeken :  ✕ 
Waar  zijn  de  4  hoeken  van  dit  papier  ? 
 

Hé  Hugo , kom  je  mee  thee  drinken  in  het   
café  om  de  hoek ?   
Ja ,  dat  leuke  café , op  dat  drukke  kruispunt . 
Iets  leuks  maakt  je  blij . 
 

Mijn  papa  en  mama  zijn  mijn  ouders . 
Mijn  moeder  is  een  paar  jaar  ouder  dan   
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mijn  vader .   
 

Mijn  oudste  broer  is  getrouwd . 
Hij  is  in  de  herfst  gehuwd  met  een  meisje   
uit  Australië . Ze  houden heel veel van  elkaar . 
Hoeveel  jaar  kennen  zij  elkaar  al ? 
Hoe  oud  is  je  jongste  zusje ? 
Leven  jouw  grootouders  nog ?  = oma's  en  opa's  

 

'Nemen'  en  'pakken'  betekenen  hetzelfde . 
'Pakken'  en  'kostuums'  betekenen  dat  ook . 
Zulke  woorden  heten  synoniemen  van  elkaar . 
'Ik  pak'  is  synoniem  van  'ik neem'.  
'Ik  heb  een  pak  aan'  is  een  synoniem  van   
'ik  heb  een  kostuum  aan' . 
 

Kom  jij  ooit  in  een  bibliotheek ?  
Ja, ik  leen  vaak  boeken  of  video's  in  een  
bibliotheek . Ik  ga  bijna  nooit  naar  de  cinema  
om  een  film  te  zien . 
 

Wanneer  men  iets  leent ,  betaalt  men  niets   
of  maar  een  klein  beetje .  Is  dat  zo ? 
 

Staat  je  raam  open ?   
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Een  hor  houdt  de  insecten  buiten . 
 
Men  huurt  een  auto  of  een  huis .   
Ik  betaal  veel  meer  bij  iets  huren  dan  bij 
iets  lenen . Wat  je  leent  of  huurt ,  mag  je   
niet  verkopen . Want  het  is  niet  van  jou .   
Het  is  niet  jouw  eigendom . 
 

Hoe  maak  jij  brood ?  Wat  is  een  boterham ? 
Een  boterham  is  een  snee  of  snede  brood . 
Wat  doe  jij  op  jouw  boterham ? 
Zijn  je  handen  proper ?  O nee , even  wassen . 
Hygiëne  maakt  dat  je  niet  ziek  wordt . 
 

Ik  doe  er ..................................................... op . 
Ik  houd  veel  van ............................................. . 
Mag  ik  de  helft   van  je  bot erham ? 
Oké ,  ik  snijd  de  bot erham  doormidden . 
Ik  snijd  precies  door  het   midden .  pre cies 
Ieder  st uk  is  even  groot  . Dat  is  ee............. . 
 

Wanneer  ik  hard  loop ,  slaat  mijn  hart  heel 
snel .  Zo'n  150  keer  per  minuut . 
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De  poes  poetst  haar  pootjes  midden in  de  hal. 
Hoe  doet  ze  dat ?  Op  welke  manier ? 
Ze  doet  dat  door  te  likken . 
Een  mens  heeft  benen ,  een  dier  heeft  poten . 
Behalve  het  paard . Dat  heeft  ook  benen . 
 

We  noemen  oude  mensen :  ouderen . 
Een  heleboel  oude  mensen  wonen  samen  in 
tehuizen  voor  ouderen .  een  heleboel ...... =  heel  veel  ....... 

Dat  zijn  woonzorgcentra . Centra  is  het  meer- 
voud  van  centrum . - = afbrekingsteken, komt na  een  woorddeel 

 

Woon  jij  in  het  centrum  van  Antwerpen ? 
Woon  je  in  het   midden  van  de  stad ? 
 

Ik  ben  bijna  klaar  met  dit  breiwerk . 
Het  wordt  een  trui  voor  mijn  vriend .   
Kan  jij  breien ?  Kunt  u  breien ? 
Ja , ik  brei  vaak .  Kunnen  jullie  ook  haken ? 
Op  welke  manier  brei  jij  dit :  VVVVVV ? 
Is  'breiwerk'  een  het-woord  of  de-woord ? 
Waaraan  kan  je  dit  in  het  vorig  tekstje 
zien ?    vorig  tekstje =  het  tekstje  dat  hiervoor  staat . 
         Antwoord : Een het-woord ,want  'dit ...'  hoort  bij  'het ...' ! 
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ijskoud/steenkoud -  koud  - lauw  - warm  - heet 
- kokend  heet :   steeds  een  beetje  warmer 
 

gggg  ga  ga  go  gu  gi  gie  gy   ge  gee  
    
Dag !  Goede(n)dag !  Goeie(n)dag !  Goedemiddag ! 
Goedenavond !  Goedenacht !  Graag !   
ga  gaan  gat  gaatje  gaten  gaatjes  gek gekke   
getal  getallen  ag  dag  dagen  daag  vandaag   
ocht end  morgen  middag   vanochtend  vanmorgen  
vanmiddag  vanavond  vannacht   morgenmiddag   
gisteren  eergisteren  overmorgen  vroeg  laat 
draag  dragen  vraag  vragen  antwoord antwoorden   
geboren  geboortedag  verjaardag  geluk  gelukkig  
gelukkige  jarig  jarige  eli  feli  gefeliciteerd  vlag  
vlaggen  even  oneven  geven  geef   krijg  krijgen  
klein  kleine  groot  grote  gi ga  giga  e ga   mega   
groei  groeien erg  erge  goed  goede  gra  gratis   
goedkoop  goedkope  laag  lage  hoog  hoge  geld  
nagel  nagels  spijker  spijkers  groen  groene  grijs 
grijze  geel  gele  geen  pagina   pagina's   gauw =  
snel   mag  mogen  be grijp  begrijp  begrijpen 
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We  gaan  nog  even  door: 
yog hurt  yoghurt  gelijk  gemakkelijk  gemakkelijke  
gevaarlijk  gevaarlijke  getrouwd = gehuwd  gebouw   
gebouwen  goud  gouden  ug  mug  muggen  rug   
ruggen  brug  bruggen  lig  liggen  lieg  liegen   
leg  leggen  ege  lege  leeg  tegen  tegel  tegels 
weinig  weinige  vlieg  vliegen  vliegtuig  vliegtuigen  
mag  mogen  spuug  spugen = spuwen  droog  droge  
drogen  nat  natte  eeuw  geeuw   geeuwen   
bezig " bezug "  bezige  nodig  nodige  gooi  gooien   
eten  geten  vergeten  vergeet  gebeuren  gebrui- 
ken  gebruik  breek  breken  breuk  breuken   
vriendelijk  vriendelijke  grond  weg  wegen  weeg 
ergens  nergens   heen  en  terug  sommige 
cadeau  " kado "  (Franse taal:  eau = " o " )  cadeaus  
goed  of  slecht  
 

h  De  letter  heet   ha . 
g  De  letter  heet   gee . 
 
Ik  zie   -ig  aan  het  eind  van  een  woord 
     met  2  of  meer  woorddelen .   
Ik  zeg  "-ug":  handig , bezig , weinig = niet  veel ,   

     20  tot en met  90 ,  gelukkig  
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de  puzzel:    v 
de  kruiswoordpuzzel  e 
     r 
     t   
           h o r i z o n t a a l  
     c 
     a 
     a 
     l 
 

Een  lift  gaat  meestal  verticaal  op  en  neer. 
De  tijger  stapt  horizontaal  in  zijn  kooi  in 
de  Zoo  op  en  neer ,  of  heen  en  weer ,  of 
heen  en  terug . 
 

Ik  ga  met  de  trein  naar  Brussel .  Ik  koop 
een  kaartje  voor  heen  en  terug . 
Dat  is  een  retourticket.  " re toer  tikket " 

Ik  reis  tweede  klas,  want  dat  is  goedkoper . 
Een  lift  krijgen  is  het  goedkoopst ,  want  dat 
is  gratis  meerijden  met  iemand . gratis = ik betaal niets . 

 

Steeds  meer  van  iets / nog  meer  van  iets , 
of  steeds  minder  van  iets /  alsmaar  minder , 
we  zeggen  dat  zo :  met  -er  en  -st 
groot  grote - groter grotere - grootst  grootste 
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duur  dure - duurder  duurdere -  duurst   duurste 
goedkoop  goedkope -  goedkoper  goedkopere - 
goedkoopst   goedkoopste  
klein  kleine - kleiner kleinere - kleinst  kleinste 
snel .................  -  .................................  - 
........................   .........................    
 

Mijn  neef , de  zoon  van  mijn  oom , is  niet   
handig . 
Maar  die  broer  van  mij  is  veel  handiger  dan 
mijn  neef .  Hij  gebruikt  graag  zijn  handen . 
Hij  kan  heel  goed  werken  met  zijn  handen . 
Hij  is  altijd  bezig =  hij  doet  altijd  iets . 
Hij  heeft  veel  energie .  " e ner zjie " 
 

Ik  maai  het  gras .  De  zon  droogt  het  gras. 
Het  gras  wordt  hooi .  Hooi = gedroogd  gras . 
Koeien  eten  hooi ,  konijnen  ook . 
 

Ik  wil  graag  een  vliegreis  boeken  naar ........... 
............................... ,  maar  ik  heb  nu  geen 
geld . De  goedkoopste  reis  kost  € ................ 
voor  10 dagen ,  de  duurste  kost  € .............. . 
 

 



 93 

les  5            les  vijf                      bladzijde  drieënnegentig  
 
Onze  taal  kent  meerdere  uh-klanken :  
met  u :  ik  druk , datum ,  mug 
met  e :  drukke  kinderen , diepe  zee ,  gebouw 
met -ig " -ug " :  jarig , nodig ,  bezig  jarige  nodige  bezige 
met -lijk " luk " :  makkelijk , duidelijk ,  vriendelijk 
 

e ge   eg      eeg    ege          egge 
  weg    weeg  wegen 
   leg     leeg          legen        leggen 
   lig      lieg          liegen        liggen 
 

Ik  vraag  en  jij  antwoordt .  Ik  hoor  je . 
Maar  ik  begrijp  niet  wat  je  zegt . 
 

Goedemorgen , dames  en  heren !   
Goeiemorgen ,  mevrouw  en  mijnheer  Van  Dam !   
 

Hoe  heet  u ?  Hoe  heet  jij ?  Hoe  heten  zij ? 
Ik  heet  .............................................................. . 
Ik  heet ......... =  mijn  naam  is ........ 
 

Goedemiddag ! Goeiemiddag  allemaal !  
Hoe  gaat  het  met  u , mijnheer  El Morabet ? 
Hoe  gaat  't   ?  Hoe  is 't   ?  het    ' = apostrof   a pos trof 

Het  gaat  heel  goed  met  mij .   met  ik 
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Wat  fijn ,  en  hoe  is  het  met  uw ................. ? 

Hoe  gaat  het  met  hem ?     met  hij 

Het  gaat  niet  zo  best  met  hem .  
Hoezo ?  Waarom ?  Wat  is  er  aan  de  hand ? 
En  hoe  is  't  met  haar ?        met  zij 

Het  kan  niet  beter  met  haar . 
 

goed - beter - best    beter = meer  dan  goed 

Mijn  ogen  zijn  niet  zo  goed  meer . 
Ik  zie  jou  beter, wanneer  ik  een  bril  draag . 
Ik  zie  jou  beter,  als  ik  een  bril  op  heb . 
Ik  zie  jou  nog  beter  als  je  dichtbij  staat . 
Ik  zie  je  het  best  wanneer  ook  de  lamp   
aan  is .  Gebruik  jij  ook  een  bril ? 
  

Goedenavond ! Goeienavond , lieve mensen !   
Een  n  erbij , anders  staat  er  ea /  oeiea  . 

Hoe  gaat  het  met  jullie ?   
Het  gaat  prima  met  ons .   met  wij 

Hoe  gaat  het  met  je  buren ? 
Hoe  gaat  het  met  hen ?    met  hen =  met  ze 
Hoe  gaat  het  met  ze ?  
Het  gaat , zo  zo .   half  goed ,  half  slecht 

 



 95 

les  5            les  vijf                       bladzijde  vijfenegentig  
 

vroeger --|--.....---|--------|--------|--------|---> 
toen       1 jaar      3 dagen   eergisteren   gisteren   vandaag 
          geleden      geleden 
 
--|---------|---------|-----.....-----|-------.....-->  

 
morgen  overmorgen   over 3 dagen      over 1 jaar        later 
 
Tante  Cato  is  boos  op  haar ............................ . 
Waarom  is  ze  boos ? 
Ik  heb  geen  idee  =  Ik  weet  het  niet . 
Wat  denk  jij ? 
 

Ik  heb  iets  niet  gedaan / Ik  heb  iets  niet  bij 
me =  Ik  ben / heb  dat  vergeten . 
 

Wat  herinner  jij  je  van  eergisteren ? 
Weet  je  wat  er  toen  is  gebeurd ? 
Ik herinner me ..... = Ik  ben  dit  niet  vergeten.  
Ik  weet  wat  er  toen  is  gebeurd . 
 

ch =  g-klank    ch = " g " 

ach  ech  ich  och  uch   lach   kachel   zich     
            lichaam  ochtend  kuch 
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korte  klank + gt-klank  is  meestal :      meestal =  het 

             meeste aantal  keren . 

acht     achter en voor    wacht   nacht  en  dag   
  zacht  en  hard 
echt     recht  en  krom    slecht = niet goed  vecht  vlecht  
icht     dicht = niet open   dichtbij  licht = niet  donker / zwaar  
      nicht  en  neef    verplicht  en  onverplicht 

ocht     bocht   dochter en  zoon 

ucht lucht  vrucht  zucht 
let  op :  zeggen   hij  zegt ,  leggen   zij  legt , 
    liggen   jij  ligt  
 

Ik  zie  de  volle  maan  in  de  nachtlucht . 
Is  het  al  laat ? 
Jij  geeuwt .  Ja ,  ik  heb  slaap . 
Goedenacht ! Goeienacht !  Slaap  zacht ! 
Jij  ook ! Slaap  lekker ! 
 

Slaap  je  graag  op  een  hard  matras  of  op   
een  zacht  matras ?   
Dat  maakt  mij  niet  uit . = Dat  is  voor  mij  
hetzelfde / gelijk . = Dat  is  voor  mij even  goed . 
We  praten  zachtjes  als  mensen  slapen . 
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We  fluisteren  dan. Fluisteren is zachtjes praten . 
 

Karim  ligt  in  bed .  Hij  kijkt  door  het  raam  
over  de  zee . Aan  de  horizon  wordt  het  licht . 
Het  wordt  dag . Het  is  nog  vroeg . 
De  donkere  nacht  is  voorbij . 
De  horizon  is  de  lijn  die  jij  ziet , waar  lucht  
en  water , of  lucht  en  grond  elkaar  raken .  
 

Mijn  handen  zijn  zeer  vies .   zeer  vies =  heel  vies 

Ze  zijn  zwart  van  het  werken  aan  de  motor  
van  mijn  auto .  Ik  draai  de  warme  kraan  van  
de  nieuwe  wastafel  open .  wastafel =  lavabo 

Ik  was  mijn  handen  goed  met  zeep . 
En  ik  draai  de  kraan  weer  dicht .   ik  draai  iets  toe . 

Mijn  handen  zijn  weer  proper . 
 

Hoeveel  weegt  een  liter  water ? 
Een  liter  water  weegt  een  kilo . =  1 kilogram 

Een  kilo  is  gelijk  aan  1.000  gram . duizend =  10 x 100 
              = 100 x 10 

ch Franse taal =  sj – klank  chocola  " sjo.." co la  chocolade  

machine  ma sji ne  machines  China  Chinees 
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Chinese  chef  " sjef "   ketchup "ket sjup" crèche  " cresj " 

garage  ga ra " zje "  ( Franse  taal )   sjaal  sjaals   
  

Ons  schoolsysteem :  systeem =  manier  van  doen , hoe doen wij iets? 

baby  crèche -> 2 ½ jaar  oud peuterklasje -> 3 jaar oud 

kleuterschool -> 6 jaar oud  basisschool -> 12 jaar oud  
secundair  onderwijs dair = " dehr " of  middelbare  school 
-> 18 jaar oud  hoger onderwijs:  hogeschool  of  
universiteit  u ni ver si teit  

Iedereen  heeft  recht  op  goede  scholen . 
Mensen  hebben  rechten  en  plichten . 
Ik  heb  recht  op ................................ . Ik krijg iets . 

Ik  heb  de  plicht  om ........................................... 
...................................................... . Ik  moet  dat  doen . 
 

Ik  werk  in  een  garage  voor  heel  oude  auto's . 
Mijn chef  bemoeit  zich  met  alles  wat  ik  doe .  
Ik  word  moe  van  hem . Hij  maakt  me  vaak 
zenuwachtig .  zenuwachtig  =  nerveus 

 

We  zijn  verplicht  te  stoppen  voor  rood  licht . 
Iedereen  moet  dat  doen. Dat  staat  in  de  wet . 
Waar  vind  ik  de  teksten  van  de  wetten ? 

Je  kan  die  wetten  vinden  op  het  internet . 
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Belasting  betalen  is  ook  een  verplichting . 
Welke  plichten  hebben  de  mensen  nog  meer ? 
 

Welke  vruchten  zitten  in  jouw  yoghurt ? 
Het  zijn  grote  bosbessen .  Mmmm ! 
Mag  ik  een  boterham  met  .............................. ? 
 

an   ank   ang   bang  bange   lang  lange  langs  
en   enk   eng   breng  brengen  en  halen  hengel 
in    ink    ing   ding  dingen  spring  springen 
on   onk   ong   jong = niet  oud jonge  jongen  jongens    
un   unk   ung   bungel   
 

De  weg  langs  mijn  huis  maakt  een  bocht 
naar  links . Daar  stopt  de  bus .  Dat  is 
dichtbij  mijn  appartementsgebouw .  Ik  wacht 
nooit  lang  op  de  bus , want  hij  komt  ieder 
kwartier .  Hij  komt  om  de  15  minuten . 
             iedere 
 

Is  dat  gebouw  hoog  of  laag ? 
Op  het  feest  staan  deze  mensen  aan  heel  
hoge  tafels .  Sommige  mensen  eten  aan  lage 
tafels . sommige = enkele, niet veel   

De  meeste  mensen  in  België  eten  aan  hoge   
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tafels  en  bij  feesten  soms  aan  sta-tafels. 
 

Is  uw  thee  zoet  genoeg ?   
Of  wilt  u  nog  meer  suiker ? 
Voorzichtig  Jamila ,  want  je  sjaal  hangt   
bijna  in  de  chocolademelk .  Die  oranje  sjaal  
staat  je  goed . Wat  een  mooie  lichte  kleur . 
De  kleur  van  een  abrikoos . 
Hoe  vindt  u  deze  vruchtentaart ? 
Die  smaakt  heel  lekker , maar  is  wat  zwaar  
op  de  maag  door  alle  slagroom . 
 

Hoe  maak  je  je  huis  warm ?  hoe =  op  welke  manier 

Hij  heeft  2  kachels .  Ik  heb  CV , centrale 
verwarming  op  gas ,  dus  niet  op  elektriciteit   
of  stookolie . Het  gas  gaat  door  die  buis  naar 
de  verwarmingsketel .  ver war mings ketel 

De  rook  van  de  ketel  gaat  door  die  pijp  naar   
buiten .  Oh  kijk ,  die  andere  buis  lekt  water .   
Er  komt  water  uit . 
 

Ik  voel  me  ziek .  Ik  voel  me  slecht . 
Ik  kuch  en  hoest ,  mijn  keel  doet  pijn . 
Mijn  huisdokter   luistert  naar  mijn  longen . 
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Mijn  huisarts  zegt :  " Zucht  eens  diep ." 
Ik  zucht .  Ik  hoor  de  letter  h .   " letter  ha " 

" Tja, roken  is  slecht  voor  longen  en  bloedva- 
ten " , zegt  hij . " Wanneer  stopt  u  daarmee ? " 
 

Ik  breng  mijn  dochter  om  8:30  uur  naar 
de  kleuterklas  en  ik  haal  haar  om  15:45 uur. 
Ik  ga  haar  halen  om  15:45 uur . 
Gaat  jouw  zoontje  al  naar  de  peuterspeelzaal ? 
Ja ,  hij  vindt  het  daar  heel  leuk . 
 

Hoeveel  kilo  bent  u ? 
Ik  weeg  100  kilo .   
Nee  hoor,  dat  geloof  ik  niet .   
U  liegt .  Of ,  u  vergist  zich .     

Honderd  kilo  is  niet  waar . Dat  is  niet  juist . 
U  hebt  gelijk .  Ik  weeg  75  kilo . 
Ik  heb  vroeger  90  kilogram  gewogen . 
ik lieg =  ik  weet  dat  het  niet  waar  is  wat  ik  zeg . 
ik  geloof  iets =  ik  denk  dat  iets  waar  is ,  dat  iets  juist  is . 
u  hebt  gelijk = wat  u  zegt  is  juist . 
 

Mijn  jurk  is  van  wol .  Het  is  een  wollen  jurk . 
Mijn  vest  is  van  gele  katoen .   
Het  is  een  geel  katoenen  vest . 
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We  voelen ,  onder  meer ,  via  ons  vel . 
Via   betekent  weg  of  straat  in  het  Italiaans . 
De  weg  naar  ons  voelen  gaat  dus  door  ons   
vel ,  via  onze  huid . 
 

Ik  haal  mijn  tas  leeg . 
Ik  leg  de  lege  tas  in  de  kast .  leggen = doen  liggen  
De  lege  tas  ligt  nu  in  de  kast . 
Wanneer  je  iets  ergens  legt , dan  ligt  het . 
ergens =  op  een  plaats ,  hier  of  daar  
nergens = op geen plaats ,  niet  hier,  niet  daar  

Ik  vind  mijn  boek nergens . 
Heb  jij  dat  terug  in  de  kast  gezet ? 
          weer 
 

Jouw  nicht  is  de  dochter  van  een  oom  of   
tante  van  jou .  En  een  neef  van  jou  is   
hun  zoon . Ik  heb  nog  2  jonge  neefjes :   
een  van  6  jaar  en  een  van  3 ½  jaar . 3  en   
              een  half 

Speel  niet  met  lucifers . Dat  is  erg  gevaarlijk . 
Er  kan  brand  komen .  Je  kan  een  wond 
krijgen =  Je  kan  gewond  worden / raken . 
Papier  brandt  snel . 
Heb  je  een  vuur ,  een  vlam  in  de  pan ?   
Doe  er  snel  een  deksel  op ! 
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Naar  wie  lach  jij ?  Waarom  lach  jij ? 
Ik  lach ,  omdat  die  jongen  rare  dingen  zegt . 
Ik  zie  je  tanden  als  je  lacht . 
Een  glimlach  is  met  je  mond  dicht . 
Goud  glimt .  Gepoetst  metaal  glimt . 
 

Wanneer  je  iets  goed  leert , wordt  alles  
gemakkelijk .  Nou  ja ,  bijna  alles . 
  

Ik  koop  .......................... bij  de  apotheek . 
Ik  leen  ................... en ......................... bij  de 
bibliotheek . 
 

Oma  is  in  de  rouw . Ze  heeft  veel  verdriet . 
Want  opa  is  doodgegaan .  is overleden /  is gestorven 
Ik  troost  oma  als  zij  verdrietig  is  en  huilt .    
Oma  is  nu  weduwe .    edu   wedu   weduwe     huilen = wenen 

Mijn  oma  is  nog  jong .  Ze  is  vijftig  jaar . 
Ze  is  een  jonge  weduwe . 
De  oom  van  Hanna  is  al  3  jaar  weduwnaar . 
 

Wat  heb  je  nodig ?  Echt nodig ? 
Ik  heb  eten  en  drinken  nodig ,  een  dak 
boven  mijn  hoofd , vrienden , kennis  over 
van  alles ,  en ....................................................... .  
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de kennis = het weten van dingen 
mijn  kennis  van  dieren = alles  wat  ik  weet 
       van /over  dieren 
de kennis = iemand  die  je  kent 
Zijn  jouw  buren  kennissen  of  vrienden  van  je ? 
 
Wanneer  begint  de  herfst ?  er  her  herf   herfs   herfst  

Als  ik  me  niet  vergis  op  21  september . 
 

De  herfst  eindigt  als  de  winter  begint . 21 december 

We  noemen  de  lente het  voorjaar ,  de  zomer ,  de  
herfst  het  najaar   en  de  winter : de  4  seizoenen . 
 

Wat  gebeurt  er  in  elk  seizoen ? 
Wat  zal  er  morgen  gebeuren ? 
Wat  gaat  er  morgen  gebeuren ? 
Wie  zullen  mij  morgenmiddag  opbellen ? 
Wie  gaan  mij  morgenmiddag  opbellen ? 
Dat  zullen  we  overmorgen  weten . 
Dat ...........  we  overmorgen  weten . 
Wat  is  er  gisteren  en  eergisteren  gebeurd ?  
Wat  heb  je  vandaag  gedaan ?  ik doe     ik heb gedaan 

Waar  ben  je  geweest ?     ik ben    ik ben geweest 
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Wanneer  ben  jij  geboren ?   
Een  baby  komt  uit  het  lichaam  van  de   
moeder.  Je  geboortedatum  is  de  datum  waarop   
je  uit  het  lichaam  van  je  moeder  bent   
gekomen .  Ik  ben  geboren  op ........................... . 
 
Ik  ben  vandaag  jarig . Vandaag  is  het  mijn  
verjaardag , de  datum  waarop  ik  ben  geboren , 
een  feestdag .  Men  krijgt  cadeautjes . 
 

Wil je  ook  een  stuk  taart ? 
O, wat  leuk ,  ja  graag ! En hartelijk  gefelici- 
teerd  met  je  verjaardag ! Gelukkige  verjaardag !  
Proficiat !  pro fi ci at   Hoeveel  kaarsjes  staan  er  op 
de  taart ?  Wat  zingen  wij  op  een  verjaardag ? 

Men  heeft  geluk  wanneer alles  heel  goed gaat 
en  men  gezond  is .  ik  voel  me  gezond =  ik  voel  me  niet  ziek  
 

Aziza  is  zwanger .  Ze  is  in  verwachting . 
Wanneer  wordt  de  baby  geboren ? 
 

Ik  stuur  begin  augustus  een  brief  aan  mijn   
broer .  Hij  wordt  op  16  augustus   18  jaar .   
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Geef  je  hem  iets  voor  zijn  verjaardag ?  
Ja ,  ik  zend  hem  geld .  Hij  krijgt  meestal 
geld  van  me  voor  zijn  verjaardag . 
 

Ik  heb  een  nieuwe  wasmachine  gekocht . 
De  wasmachine  is  zwaar .  Hij  weegt  veel . 
Twee  mannen  dragen  de  wasmachine  naar  
boven . Ze  zetten  hem  in  de  badkamer .  
Hartelijk  dank , heren .  Wilt  u  koffie  of  iets 
anders ,  een  glas  bruiswater  of  sap  ? 
Graag  gedaan , mevrouw .  Nee ,  we  moeten 
vlug  verder .   
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sch  =  sg - klank     sch =  " sg " 
Ik  hoor  es gee . Ik  schrijf  altijd   s c h : 
 

school  scholen  basisschool   misschien  mis schien 

schaar   scharen  schaal  schalen  schaap  schapen  
scheur  scheuren   schuur  schuren  schoen   
schoenen   schijn  schijnen  schuin schuine / 
maar :  nieuws+gierig    Ik  ben  nieuwsgierig   =  Ik  wil  iets  heel  graag  weten . 
   knoop+s+gat    knoopsgat   ( samenstelling =  woord + woord ! ) 
 

Diana  is  niet  boven  en  niet  beneden .   
Is  ze  misschien  buiten ,  in  het  bos ?      
misschien :   het  is  wel  of  niet  ,  ja  of  nee ,   het  kan  zijn 

Hmm ,  haar  schoenen  staan  nog  binnen . 
En  haar  jas  hangt  nog  daar  aan  de  haak . 
 

schr  =  sjr - klank  of   schr =  sr - klank 
schrijf  schrijven  schrift   schriften  schriftelijk  
schrik  schrikken  schreeuw  schreeuwen = heel  hard  
roepen  of   huilen / wenen 
 

Sommige  mensen  schrijven  recht , anderen 
schrijven  schuin .  Ik  schrijf ............................ . 
Schrijf  je  met  je  rechterhand  of  met  je 
linkerhand ?  Ben  je  rechts  of  links ? 
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Waarom  doe  je  zo  boos ?   
Ik  schrik  als  jij  schreeuwt  tegen  mij . 
Je  maakt  me  niet  bang .  Stop  ermee ! 
 

Ik  bak  vanmiddag  citroencake .  cake = " keek " 
Ik  gebruik  de  schil  van  twee  biocitroenen . 
De  temperatuur  van  de  oven  is  honderdzes- 
tig  graden  Celsius : 160° C. 
Ik  blijf  bij  je .  Ik  wil  dat  lekkers  proeven . 
Is  deze  schaal  groot  genoeg  voor  de  cake ? 
 

We  groeien  allen  van  klein  naar  groot . 
Daarna  vaak  krom  en  gaan  dan  dood . 
Groot  rijmt  op  dood . 
Wat  zou  'rijmt  op'  betekenen , denk  je ? 
Welke  vrucht  is  vaak  krom ? 
 

Ik  durf  niet  door  die  deur .  Ik  ben  bang . 
Kom  mee , achter  die  deur  zitten  schapen . 
Dit  is  mijn  schuur .  Ik  breng  de  schapen  
naar  de  wei .  Wil  je  me  helpen ? 
Hartelijk  dank  voor  je  goede  hulp . 
Ik  zie  in  de  andere  wei  ook  koeien  staan . 
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Overmorgen  heb  ik  oudercontact  op  de  basis- 
school  van  mijn  oudste  zoon . Mijn  man  en  ik   
gaan   praten  met  zijn  juf .  Die  is  tof . 
Hij  voelt  zich  in  de  klas  als  een  vis  in   
het  water .  Hij  heeft  een  toffe  juf . 
 

Goud , hout , wol ,  katoen ,  ijzer , olie  zijn   
stoffen , of  materialen .  Je  kan  er  dingen 
mee  maken . Van  welk  materiaal  is  deze  stoel ? 
 

Ik  snijd  met  een  broodmes  een  snee  brood  
op  de  houten  plank .  De  plank  is  van  hout . 
Ik  smeer  er  boter  op .  Ik  doe  er  peper  op . 
Ik  leg  een  plak  kaas ,  rauwe  ham  en snee- 
tjes  komkommer  en  tomaat  op  jouw  boterham . 
Wat  ligt  er  nu  allemaal  op  jouw  boterham ? 
 

Hij  kan  niet  meer  goed  horen .  
Hij  is  bijna  doof . 
Zij  kan  niet  zien .  Ze  is  blind . 
Deze  hond  helpt  haar  bij  van  alles . 
Zij  ziet  niets , maar  ze  is  niet  bang . 
Ik  breng  ze  gratis  met  de  auto  naar   
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het  vliegtuig .   Gratis =  je  moet  niet  betalen . 
 

Ik  ben  vrijwilliger . vrij wil li ger 

Ik  vraag  geen  geld  voor  mijn  werk . 
 

15 + 3  =  20    Nu  lieg  ik ,  want  het  is 
niet  waar .  Het  is  niet  juist . 
Je  bent  niet  eerlijk  wanneer  je  liegt .   

 

Wat  doe  jij  met  een  schaar ? 
Ik  knip ................................................................. . 
Deze  zigzagschaar  was  in  promo  in  de   
supermarkt . 
Promo =  men  moet  minder  betalen  dan  normaal . 
Een  zigzagschaar  maakt  driehoekjes . 
Ik  maak  met  de  naaimachine  zigzagsteken . 
normaal = gewoonlijk 
       

Die  jonge  mensen  zijn  net  gehuwd . = getrouwd  
jong =  niet  oud      net =  heel  kort  geleden  

Ik  wens  hen  veel  geluk  in  een  lang  huwelijk . 
Ieder  draagt  een  trouwring  van  goud . 
Een  gouden  ring  gaat  niet  gauw  kapot . 
 

Ik  wil  een  schilderij  ophangen . 
Ik  haal  de  hamer  uit  de  ladenkast  in  de hal. 



 111 

les  6            les  zes                     bladzijde  honderd(en)elf 
 

Ik  sla  met  een  hamer  een  nagel  van 
roestvrij  staal  in  de  harde  muur .  
Ik  sla  hard , maar  het  lukt  niet .   
" Jij  bent  niet  goed  bezig . Ik  breng  je  de   
boor ,  schat ", zegt  Kelsang . 
Ik  houd  de  boor  stevig  vast ,  niet  losjes . 
Het  gat  boren  gaat  gemakkelijk . 
Mijn  partner  Kelsang  heeft  bijna  altijd  gelijk . 
Ik  houd  van  haar .  Ik  hou  van  haar . 
Nu  nog  de  plug  in  de  muur . 
Au  au !  Verdorie , wat  een  pijn,  ik  sla  nu  op   
mijn  duim  !!!    Nu  sla  ik  op  mijn  duim .  
Mijn  nagel  wordt  blauw . 
Ik  pak  gauw  een  naald . Ik  houd  die  in  het 
vuur  van  een  lucifer . De  naald  wordt  heet . 
Heet =  heel  warm .  Ik  prik  de  hete  naald 
door  mijn  nagel .  Er  komt  bloed  uit  en  de 
pijn  is  dan  bijna  helemaal  voorbij . helemaal = totaal 

Hè hè !  Tijd  voor  thee , nee , een  biertje . 
Nee , ik  ben  niet  zo  handig . 
 

Ik   ga  een  reisje  maken  met  de  trein . 
Ik  zucht  en  kuch  en  ik  probeer  duidelijk     
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te  zeggen :  
" Dag  mevrouw . Mag  ik  een  kaartje , tweede   
klas ,  Antwerpen - Brussel ,  heen  en  terug ? " . 
 

De  mevrouw  lacht .  Ik  glimlach  terug . 
Ik  moet  nog  10  minuten  wachten  op  de  trein . 
De  treinreis  is  niet  lang .  Ik  spring  uit  de   
trein . De  zon  schijnt . De  lucht  is  blauw  met  
witte  wolken .  Mijn  leven  is  goed .  
 

Als  ik  diep  buig , maakt  mijn  rug  een  bocht . 
Ik  kom  naar  boven  en  mijn  rug  is  recht . 
De  rug  is  krom  bij  sommige  mensen. 
Heb jij  een  kromme  rug ? 
 

Bah , foei  jochie ,  je  spuugt  op  de  grond . 
Een  jochie  is  een  jongetje ,  een  kleine  jongen . 

Doe  dat  alsjeblieft  niet .   
Wij  vinden  dat  heel  erg  vies . 
 

Ik  gooi  de  bal  naar  jou  en  jij  gooit  de  bal 
terug .  Of  kop  je  de  bal  terug ?  De  bal  is 
licht , hoor .   licht = niet  zwaar 

 

Kijk ,  een  muis !  Ik  roep  mijn  kat : 
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Poes  kom  snel  hier !  " Miauw " , zegt  de  kat . 
De  muis  gaat  gauw  in  het  gat  in  de  muur. 
Het  is  een  minigaatje ,  geen  gigagat . 
 

Ha ,  Hanane !   Ha Maja ,  laat  je  je  hond  uit ? 
Waf  Waf !  Ho  ho ,  Bobo !   Hé ,  stop ,  Bobo !  
Bah , geen  pipi  tegen  de  auto ! 
Ga , Bobo !  Ga  heen ,  Bobo !  Ga  weg , Bobo ! 
Bobo's  kaka  gaat  in  een  zakje . 
Het  mag  niet  op  straat  blijven  liggen . 
 

zich  vergissen  in  iets  of  iemand  :  
het  is  niet  juist  wat  je  denkt . 
Ik  vergis  me  in ................................................. . 
Wij  vergissen  ons  in  de  datum  van  vandaag . 
 

zich  wassen  
Jij  wast  je  nooit   van  top  tot  teen ???   
Hij / Zij  wast  zich  's morgens onder de douche .  
                  " doe sj " 

zich  verzekeren  tegen  
Jullie  moeten  je / jullie  verzekeren  tegen  brand   
en  diefstal .  Ik  heb  zo'n  verzekering  al . 
 

zich  gedragen 
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Een  dief  steelt .  Dieven  stelen .  
Zulke  mensen  gedragen  zich  heel  slecht .   

Ze  nemen  dingen  weg  bij  andere  mensen . 
Schamen  zij  zich  niet  daarvoor ? 
 

Hoe  oud  ben  je ? 
....... jaar .  Is  dat  nog  jong ? 
Ik  voel  me  jong . 
 

Ergens  naartoe  gaan  .  Ver  weg  of  dichtbij . 
Hoe  doen  we  dat ? 
We  kunnen  steeds  sneller  verder  komen . 
De  baby  rolt .  
De  peuter  kruipt  op  de  knietjes  en   
stapt  of  loopt . 
De  kleuter  loopt  hard ,  zij of  hij  holt . 
Ik  ren =  nog  sneller  gaan  dan  hardlopen . 
 

Men  gaat  te  voet ,   
met    de  fiets , de  tram ,  de bus ,  de  trein , 
met    de  boot ,  het  schip ,  het  vliegtuig .  
In  plaats  van  " met  de ... "  of  " met  het .. " 
kan  je  ook  zeggen :  per  fiets , per  tram .... 
en  zo  verder ,  enzovoort . 
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De  afkorting  voor  enzovoort  is :  enz. 
 

Ik  heb  een  vraag  aan  jou . 
Wat  draag  jij  graag ? Wat  heb  je  graag  aan ? 
Dit  is  mijn  antwoord :  ik  draag  graag .............. 
 

.............................................................................. . 
Draag  je  ook  hoge  hakken ? 
Nee ,  de  hak  van  mijn  laars  is  laag , want 
anders  doen  mijn  voeten  pijn . 
Kosten  die  laarzen  veel  geld ? Zijn  ze  duur ? 
 

Hoe  kom  ik  in  de  Breughelstraat , meneer ?  

Ah ,  u  bent  er  bijna .  
U  gaat  hier  rechtdoor . U  neemt  de  tweede 
straat  links ,  daarna  meteen  rechtsaf . 
O  nee , sorry ,  linksaf . 
Ga  langs  de  school . Dan  bent  u  er . 
Wie  was  Breughel ? 
Breughel  was  een  kunstschilder . 
 

Ik  huur  een  appartement .  Ik  ben  de  huurder . 
De  huursom  is  gelukkig  laag .  huurprijs 

Hoe  hoog  is  het  gebouw ? 
Het  heeft  12  verdiepingen .    verdieping = etage (Frans)  6 etages 
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Ik  woon  op  de  6e .   " zesde " 
Wie  is  jouw  verhuurder ? 

Is  hij  ook  de  eigenaar ? 
Je  bent  eigenaar  van  iets  als  je  dat  hebt 
gekocht  en  betaald . ik  koop      ik  heb  gekocht 

 

Haar  lichte  lichaam  ligt  in  het  gras  in  het 
lichtgele  licht  van  de  volle  maan . 
Wat  is  hier  aan  de  hand ?  =  wat  gebeurt  hier ? 

Wat  betekent  ieder  ' licht (e)/ligt ' ? 
 

Er  zijn  10  kaarten  en  2  personen . =  2  mensen 

Ik  verdeel  10  kaarten  over  2  personen . 
De  delen  moeten  even  groot  zijn .   
Ze  moeten  gelijk  zijn .  Hoeveel  krijgt  ieder ? 

 

10 : 2 =  5   tien  gedeeld  door  twee  is  vijf  . 
10 : 5 = ....  ......................................................... . 
12 : 3 = ....    9 : 3 = ....   8 : 4 = .... 13 : 13 = .... 
 

Heb  je  het  juist ?  Doe  de  test :  5 x 2 = 10 
.... x 5 = 10   .... x 3 = 12  .... x 3 = 9  .... x 4 = 8     
 

.... x 13 = 13 
 

met  wat = waarmee 
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Wat  doe  je ?  Waarmee  ben  je  bezig ? 
Ik  ben  aan  het  eten / aan  het  spelen /aan het 
............................................................................... 
.............................................................................. . 
Ik  sta  te  kijken /................................................ 
Ik  zit  te ............................................................. . 
Ik  lig  te .............................................................. . 
 

Ik  ben  in  de  winkel . 
Ik  sta  aan  de  toog  van  de  vleeswaren . 
U  bent  nu  aan  de  beurt ,  meneer . 
Mag  ik  100 gram ........................................... en 
........................................................................... ? 
De  mevrouw  rechts  naast  me  draagt  kleren   
in  felle  kleuren .   
Er  is  een  scheur  in  haar  ................................ . 
 

Mijn  buurman  is  een  prima  kok . 
Uit  de  keuken  van  mijn  buurman  komen   
heerlijke  geuren .  Hij  bakt  pizza  met ............... 
................................................................................ 
Je  ruikt  een  geur ,  je  ziet  een  kleur . " piet za "  

Ik  deel  een  ronde  pizza  in  4  gelijke  delen . 
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Ik  snijd  precies  recht  door  het  midden . 
Ik  heb  nu  2  keer  een  halve pizza . 
 

1 : 2 =  ½    1  gedeeld  door  2  is  een  half . 
    Een  half  is  een  tweede deel . 
    De  schuine  streep betekent 
    ' gedeeld  door ' . 
 

Ik  snijd  ieder  van  die  delen  weer  precies  in 
tweeën .  Ik  snijd  ze  weer  door  de  helft . 
Nu  zijn  er  4  gelijke  stukken  pizza . 
 

1 : 4 =  ¼   1  gedeeld  door  4  is  een  vierde . 
   ¼ = een  kwart = een  vierde 
1 : 3 =  ⅓   .................................... is  een  derde . 
.. : .. = ⅕  ........................................................... . 
2 : 4 = ...... = ½ 
Als  ik  2  pizza's  eerlijk  verdeel  over  4   
kinderen  krijgt  ieder  kind  ......................  pizza . 
Als  ik  2  pizza's  eerlijk  verdeel  over  3 
kinderen  krijgt  ieder  kind  ...................... pizza . 
Maar  de  pizza's  zijn  niet  meer  heel ,  ik   
moet  ze  in  stukken  'breken' .  Ik  maak  breuken . 
Iets  dat  je  kan  delen ,  is  deelbaar . 
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Een  getal  dat  deelbaar  is  door  2 , zonder 
dat  je  een  breuk  krijgt ,  heet  een 
even  getal :  2 , 4 , 6 , 8 , .... 14 , 16 ,....... enz.  
Een  oneven  getal  is  dus  niet  deelbaar  door  2 . 
Oneven  getallen zijn  dus   1 , 3 , 5 ,  7 ........ 
iets  is  deelbaar  door  =  iets  is  te  delen  door =  ik  kan  het  delen  door 
 
Ik  lees  een  woord  met : 
-atie     -etie      -itie      -otie         -utie 
Ik  zeg : " -asie    -esie   -osie   usie "   of    " -aatsie   -eetsie   -ootsie   uutsie " 

emotie   democratie  medicatie   operatie  politie   
station  conditie  suppletie = aanvulling , wat erbij komt  

pollutie  = land , lucht  of  water  vuil maken      

   

Er  gebeurt  iets ,  een  leuke  of  nare  of  rare  
gebeurtenis .  Iets  leuks ,  iets  naars  of  iets 
raars .  iets  raars = iets  geks      iets  naars = je voelt je daardoor niet goed 

Een  emotie  is  wat  je  meteen  voelt , als 
iets  is  gebeurd .  Een  gevoel  is  wat  je  voelt , 
als  je  een  tijdje  nadenkt  over  de  gebeurtenis 
en  jouw  emotie . 
 

Deze  politieman  werkt  nu  aan  zijn  conditie . 
Hij  heeft  begin  augustus  een  zware  operatie 
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gehad .  Morgen  gaat  hij  met  vakantie . 
 

Wat  betekent  ' democratie '  voor  jou ? 
 

Ik  zie  -i s c h   aan  het  eind  van  een  woord. 
Ik  zeg  " ies " :  fantastisch  =  beter  kan  het  niet  

Ik  zie  -i s c h e  aan  het  eind  van  een  woord. 
Ik  zeg  " iese " :  fantastische 
 

Mijn vriendin  krijgt  binnenkort  de  Belgische    

nationaliteit . " na si o na li teit "    binnenkort =  binnen  korte  tijd  

Vanavond  gaan  we  naar een show ." sjo "  niet  " sjou " ! 

Die  is  vlakbij  het  station .   

    

De  heel  grote  zee  tussen  Europa  en 
Amerika  is  een  oceaan . 
Die  heet  de  Noord-Atlantische  oceaan . 
 

Deze  verpleegkundige  zorgt  fantastisch   
voor ..................................................................... . 
Ik  zal  een  bos  bloemen  voor  haar  mee-
brengen .  Misschien  witte  of  rode  rozen ? 
ik  zal  dat  doen :  ik  doe  dat  op  een  later  moment . 
misschien :  het  kan  zo  zijn ,  maar  ook  anders . 
 

Mevrouw , ik wil deze  rekeningen  automatisch 
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laten  betalen  door  de  bank .   automatisch = vanzelf 

Dat  is  prima ,  mijnheer .  = " me neer "  
Vult  u  dit  formulier even  in ?   invullen , vullen = vol maken 
En  zet  u  daar  uw  handtekening ?   

          

Over  een  uur  krijg  ik  bezoek . 
Mijn  schoonouders  komen  op  bezoek . 
Kalm , kalm ,  doe  niet  zo  zenuwachtig . 
Ja ,  ik  heb  soms  last  van  te veel  emotie . 
De  vorige  keer  hebben  we  ruzie  gekregen .  
  
Ik  krijg  dit  nu .  Ik  heb  dit  toen  gekregen .  
Je  hebt  last  van  iets , d.w.z. iets drukt op je . 
                dat  wil  zeggen (afkorting) 

de  vorige  keer =  de  keer  vóór  deze  keer ,  
een  keer  eerder :  vorige  week ,  vorige  maand ,  
vorig  jaar 
 

 xo   xa   xi   xy   xo  xa  xi  xy 
" ks " 
 

taxi  taxi's  en  ex  extra   sex   sexy    examen 
examens  di plo ma   diploma  diploma's   maxi  
maximaal = op zijn  hoogst   mini  minimaal = op  zijn  minst 

maximale   minimale   maximum  minimum   
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luxe  lu xu eus  luxueus = met  veel  luxe   luxueuze   
 

Ik  heb  mijn  rij-examen  gedaan . 
De  theorie ,  niet  de  praktijk . 
Je  kan  maximaal  50  punten  halen . 
Het  maximum  dat  men  kan  halen, is  50 punten. 
Men  moet  minimaal  41  punten  halen . 
Het  minimum  dat  men  moet  halen, is 41 punten. 
Ik  was  niet  zo  zenuwachtig .     ik  was      wij  waren 

Ik  ben  geslaagd  met  46  punten .   
 

Ik  krijg  vandaag  een  diploma . 
Ik  neem  nu  niet  de  tram . Ik  neem  een  taxi .  
De  taxi  is  een  beetje  luxe  voor  mij . 
 

Alexander ,  mijn  ex-man ,  stuurt  me  bloemen . 
We  zijn  nog  steeds  goede  vrienden . 
Ik  heb  zin  in  een  feestje  in  een  sexy   
mini-jurk .     ik  heb  zin  in  =  ik  wil  graag  hebben 
 

De  maximumtemperatuur  deze  winter  was 
13 graden  Celsius  boven  nul :  + 13° C. 
De  minimumtemperatuur  was  6  graden  Celsius 
onder  nul :  - 6° C.  
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Kijk  eens  naar  het  alfabet  op  pagina  2 . 
Welke  letter  is  nog  niet  genoemd  in  alle 
vorige  pagina's / bladzijden ? 
 

q       De  letter  q , Q . " ku "   

 
Dat  heb  je  goed  gezien. 
We  zien  die  letter  meestal  in  combinatie  met  
de  letter  u .      " kwa " 
Zoek  maar  op  wat  ' qua '  en  ' quotiënt ' 
betekenen  in  een  woordenboek  of  op  internet . 
 

Wat  kan  je  nu  nog  doen ? 
1. 
Ik  ga  terug  naar  pagina 2  van  deze  cursus . 
Ik  lees  en  zeg  nu  het  hele  alfabet  op . 
Ik  leer  dat  uit  mijn  hoofd . 
(Maar  misschien  kende  je  dat  alfabet  al , 
omdat  je  dat  al eerder  leerde .)  (...) tussen  haakjes 

 

2. 
Ik  maak  zelf  een  verhaaltje  bij  iedere  foto 
die  ik  heb .  
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Ik  vertel  over  wie , (doet) wat ,  waar ,   
wanneer ,  hoe ,  en  waarom . 
Ik  doe  dat  mondeling  en  schriftelijk . 
         zeggend    schrijvend 

(Een  schitterend  idee . Schitterend = super goed) 
 
3. 
Ik kijk naar  ......  vorige  zinnen .  
Ik  maak  overal  van  meervoud  enkelvoud  en  van 
enkelvoud  meervoud .   
(Ha ha ha !  =  lachen) 
 
4. 
Ik  maak  eigen  zinnen  met  alle  woorden  van   
lessen . Of  ik  doe  dat  samen  met  anderen   
en  we  helpen  elkaar . 
(Ja ,  samenwerken  is  gezellig .)  
gezellig = je  goed  voelen  bij  samenzijn 

 
5. 
Ik  leer  alles  hardop  en  uit  mijn  hoofd .  
(Amaai !  Goed zo !)  hardop =  anderen  kunnen  het  goed  horen  

 
6. 
Ik  heb  geen  zin  in  extra les , maar in vakantie. 
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Oké .  Klaar . Gedaan .  Finito = Italiaans  

Deze  cursus  is  voorbij . 
Zullen  wij  nog  iets  zingen ?   

ik  zal  zingen      wij  zullen  zingen 

 
We  wensen  elkaar  heel  veel  succes  met ....   
 
     ALLES ! 



	 	 	

 

BEKNOPTE HANDLEIDING 
 
Paars wil zeggen: de cursist kan dit nog niet lezen/schrijven, de desbetref- 
fende letters zijn nog niet geïntroduceerd, maar het  is nuttig als de  
cursist zich dit mondeling eigen maakt doordat u het vaak met  
haar/hem herhaalt; 
Groen wil zeggen: de cursist dient dit zo snel mogelijk te kunnen hanteren.  
Vuurrood is een aanwijzing voor de docent. 
Zwart wil zeggen: de cursist moet dit nu kunnen lezen, correct uitspreken 
en leren schrijven. Schrijven kan dus langer duren dan lezen en spreken.  
 
Zeer belangrijk uitgangspunt voor een logische verklaring van onze schrijf- 
code is dat de plaats van de medeklinker t.o.v. de klinker de klank van de  
klinker bepaalt, en wel zo: 
- de enkele klinker (a  i  o  u) heeft een lange klank, nl. die uit het alfabet; 
- ook de  y  als klinker heeft de lange  i-klank. 
- die lange klank blijft lang als er 1 of meer medeklinkers vóór worden  
  geschreven (a  la  sla). 
- die lange klank verandert pas in een korte klank als er 1 of meer  
  medeklinkers na worden geschreven (a  la  al  als).  De korte klank wordt 
  dus gemaakt/aangegeven door een of meer afsluitende medeklinkers.  
  De klinker-met-korte-klank bestaat dus niet in zijn eentje! 
- de korte klinkerklank geven we niet aan met klanksymbolen, maar met  
  ah, eh, ih, oh, uh (vgl. bah! joh!).  In 'nu'  horen we een  u-klank en in 'put'  
  horen we een  uh-klank.  In 'pit'  de  ih-klank, in 'pet' de eh-klank. 
 
Bovenstaand patroon is bij de  e  anders: 
- de enkele  e  heeft uiteraard ook een lange klank, nl. die uit het alfabet; 
- maar  die lange e-klank verandert in een uh-klank, een korte klank, als we  
  er 1 of meer medeklinkers vóór  schrijven:  de ge  je  me  te  we  ze   en zo  
  eveneens bij  andere medeklinkers die voor de  e  worden geschreven. 
- daarenboven verandert die lange e-klank in een  eh-klank, ook een korte 
  klank, als we 1 of meer medeklinkers na de  e  schrijven:  en  eng  engst. 
 
Spel nooit met letterklanken van het desbetreffend woord maar met de  
alfabetnamen van de letters. Zie de handleiding voor het waarom. 
 
De woorden 'het' en 'een' worden hardop gelezen volgens hun schrijfwijze,  
dus met resp.  eh-klank (dus rijmend op 'pet')  en  e-klank (rijmend op 'been'). 
Zie de handleiding voor het waarom.  
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ZO KAN HET OOK!     HANDLEIDING   24-08-2018 
 

De lay-out van de cursus is verre van 'gelikt', maar ingegeven door 
zoveel mogelijk te bezuinigen op kopieerkosten. 
 
Wie zijn analfabeet / worden als 'analfabeet' beschouwd ? 
Degenen die in geen enkele taal kunnen lezen en schrijven. 
Deze cursus gebruiken we ook voor  mensen die ons letterschrift niet 
kunnen lezen en/of schrijven: de 'andersgeletterden'/'anders-
gealfabetiseerden'. Een in zijn moedertaal geletterde Thai, maar die ons 
schrift niet kent,  wordt dus ook als 'analfabeet' beschouwd.  
 
Een andersgeletterde zou een stoomcursus kunnen volgen.  
In blokschrift, onze letters leren schrijven en dan de basis 
lettercombinaties leren lezen/uitspreken. Die basiscombinaties vind je op 
de letterkaart en in de stoomcursus basistaalregels 'Hoe schrijven we in 
het Nederlands', zie onder 'hulpmateriaal'. Als al die theorie voor hem 
leerbaar is, volgt hij daarna een cursus Nederlands voor geletterden 
(liefst met vertaling in zijn moedertaal van de vocabulaire, want dat 
scheelt enorm veel opzoektijd, bv. de Delftse Methode). 
In de praktijk van onze NT2-vrijwilligersorganisatie zijn we echter de 
pure 'stoomcursuscursist' nog niet tegengekomen.   
 
nooit starten met het alfabet!!! 
Geef de analfabete cursist nooit in aanvang het alfabet te leren:  het 
alfabet geeft de namen van de letters en die kan je (met uitzondering 
van de a, e, i, o, u) niet gebruiken om te lezen;   'ba' zou immers worden 
uitgesproken als 'bea', etc. Het zet de leerder op het verkeerde been 
met alle teleurstelling vandien.  
 
nooit  uh-geluiden plakken bij het noemen van een medeklinker 
De uh-klank die aan de medeklinkers wordt vastgeplakt ("Dit is een buh.") 
leidt ertoe dat e's worden weggelaten en uh-klanken worden toegevoegd 
waar ze niet staan: men schrijft 'd' als het 'de' moet zijn, 'btaal' i.p.v. 
betalen, want er staat toch  buh-taa-luh!  Men leest "lande" als  men het 
woord 'land' ziet etc. Zie verder hierna. 
 
Help, ik sta er alleen voor. 
Ga bij een tekort aan begeleiders, je tijd over meerdere cursisten 
achtereenvolgens verdelen. Probeer iedereen direct aan enig werk te 
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zetten en laat ze samenwerken: samen herhalen, proberen een nieuwe 
pagina hardop te lezen, elkaar te dicteren, woorden bij de foto's te zoeken 
en op te schrijven etc.  
Natuurlijk kan je mensen samenzetten die (ongeveer) met dezelfde pagina 
bezig zijn. Ga tussen hen inzitten, neem een stukje met ze door, zet hen 
vervolgens aan het schrijven en ga zelf door naar de volgende(n). Of laat 
een cursist die al wat verder is bij één of meerderen even voor docent 
spelen dan is 'herhalen' voor hem best spannend. 
 
de klant is koning 
Wenst de cursist andere vocabulaire eerst te leren of als hij zijn opgaven 
van een andere school met je wil doornemen, dan heeft dat bij ons altijd 
voorrang, tenzij je werkt in een groepje en de overigen anders wensen. 
 
inbreng van de cursist is uiterst waardevol 
Schrijf op de cursusbladzijde of bij de foto's ook woorden waar hij mee 
komt direct voor hem op, desnoods voorzien van een, liefst door de cursist 
gemaakte tekening als 'vertaling',   en/of in fonetisch Nederlands het 
desbetreffend woord in zijn taal. De cursist vindt het prachtig als je zijn 
eigen taal voor hem kan uitschrijven (alleen doen als je dat werkelijk 
correct in fonologisch Nederlands kan weergeven) en dat hij dat dan kan 
lezen ook!! En jij leert en passant een beetje Ewi, Tamil of Farsi.  
De Afghaanse die de a moeilijk onthoudt, kan geholpen zijn met het woord 
'kela' (= banaan) als ze de a moet leren, en bovendien wordt ze zo 
voorbereid op de schrijfwijze van 'la' en 'ke-' (met lange e-klank). 
'Google vertalen' is vaak een prima assistent. 
 
een fout is dé aanleiding tot uitleg 
Geef een pluim na iedere vraag of opmerking. 
Men moet het besef krijgen dat fouten maken mag. Een fout is geen reden 
tot een reprimande, maar de aanleiding bij uitstek tot het geven/krijgen 
van les, van nadere uitleg, nl. ook uitleg van de context waarin die 'fout' 
goed is. Zo krijgt een cursist het zelfvertrouwen dat, wat hij ook doet, zijn 
bijdrage aan de les altijd waardevol is. 
 
Bv. moet de cursist 'Ik eet ...' lezen en zegt hij "Ik heet .....", leg hem dan 
direct het verschil uit en laat hem de letter  h  ervaren:   hhhhhhhhhh (die 
diepe lange zucht). Laat hem, voorzien van de nodige aanvulling -want 
context is cruciaal voor het juist hanteren van de (schrijf-)taal- 'ik eet ...' en 
'ik heet...'  meerdere keren correct zeggen. Leg ook meteen bv. 'de thee is 
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heet' uit. Blocnotevellen bieden veel ruimte voor (individuele) extra's!  
 
Laat de cursist naar je kijken terwijl je hem een uitspraak leert en desnoods 
met spiegel zijn eigen mondstand controleren. Soms is verandering van 
een begeleidende letter genoeg om ineens de goede klank te krijgen. 
Na een t-klank produceren cursisten vaak nog een ongewenste s-klank. 
Dat voorkom je als je de cursist het woord laat beluisteren terwijl je het 
heel zacht uitspreekt. Produceert de cursist na een laatste medeklinker een 
onnodige uh-klank (bv. ikke i.p.v. ik, lesse i.p.v. les), corrigeer die foute 
uitspraak dan voortdurend, want anders slijpt die in. Doe dat mondeling en 
schriftelijk door beide woorden naast elkaar te tonen, uit te spreken en dan 
het overbodige deel te schrappen.  
Ga te rade bij de logopedist als er geen vooruitgang is. 
 
Besef dat ieders brein anders werkt, dat men niet langzaam/dom (let wel: 
op dit gebied van taal  leren; op andere terreinen had de cursist 
ongetwijfeld je iets anders laten zien) is, om jou dwars te zitten, maar 
omdat men in dit stadium niet anders kán. Geduld, geduld, humor en 
herhaling zijn een noodzaak. 
Spreek er met collega's over als je vindt dat je cursist te weinig 
vooruitgang boekt. Wellicht biedt een andere aanpak of een andere docent 
uitkomst.  
 
Onze ervaring is dat, bij 4 lesuren per week, het leren van onze schrijftaal 
voor analfabete anderstaligen, met name voor hen die geen enkele andere 
vreemde taal ooit mondeling leerden, meestal onbegonnen werk is als zij 
boven de 45-50 jaar zijn.  We proberen het wel met hen als zij dat zelf 
lijken te willen (!), maar zit betrokkene er altijd vermoeid kijkend/hoofdpijn 
hebbend bij, dan is het zaak de cursist te verwijzen naar een puur-
sprekencursus elders.  
Zie bv. de website: nederlandsoefenen.be .  
 
Welk materiaal krijgt de cursist? 
- een A4-ringkaft (2 ringen), A4-blocnote vierkanteruitjespapier,  pen en 
  potlood; 
- een even aantal pagina's van de cursus i.v.m. dubbelzijdig afdrukken; 
- de bijbehorende foto's in kleur; 
- het blokletteroverzicht kleine- en hoofdletters (in plastic hoesje); 
- de letterkaart (het medeklinker-/langeklankenoverzicht); 
- het voorzetseloverzicht; 
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- het overzicht meerduidigheid medeklinkers; 
 
Het is belangrijk voor de identificatie van hetgeen op de foto staat dat de 
foto in kleur is. Maak dus van het lesmateriaal geen zwart-wit kopie. 
 
de kleuren in de cursustekst 
Paars is hetgeen nog niet is uitgelegd, is hetgeen de docent voorzegt en de 
cursist nazegt, maar wat de cursist in dit stadium nog niet behoeft te 
kunnen lezen en schrijven, want dat zou teveel ineens zijn. Het moet wel in 
gebarentaal, via verwijzing naar de foto's worden uitgelegd. De tekst van 
les 1, pagina 1 is heel nuttig; herhaal die iedere les,  opdat men zich die 
minstens mondeling kan inprenten. 
 
Groen is hetgeen de cursist, ondanks dat hij die schrijfwijze nog niet kan 
doorgronden, zo snel mogelijk dient te begrijpen en te kunnen hanteren. 
 
Vuurrood zijn dringende aanwijzingen voor de docent. 
 
Alles wat zwart gedrukt is, moet de cursist hardop leren zeggen en 
schrijven zonder te kijken, nadat hij het hardop gelezen heeft. Vooral 
ouderen die de grootste moeite hebben met leren schrijven en lezen, kan je 
bij de les met sneller werkende cursisten houden, door hen juist dingen te 
laten nazeggen. 
Je kan het-zelf-zeggen stimuleren door telkens een vraag te stellen na een 
gelezen bevestigende zin:  waar?/wat?/wie?/wanneer?/hoe?   
"Wat eet mama?"  en dan moet als antwoord volgen "Mama eet noten" , 
met klemtoon op noten.   
Bij "Wie eet noten?" volgt het antwoord "mama eet noten", met klemtoon 
op mama,  enz.  Zo leert men de betekenis van 'wat' en 'wie'. Werk je met 
een groepje, ga dan de kring rond terwijl jij de vraag stelt en vervolgens 
laat cursist voor cursist de rol van vraagsteller/antwoordgever op zich 
nemen. 
 
NIETS IS VANZELFSPREKEND: alles uitleggen  
Zorg ervoor dat de naam van de cursist op alle materiaal staat, want 
analfabeten hebben vaak geen enkele weet van het organiseren van hun 
paperassen, zodat deze snel kwijtraken.   
Leer orde houden in de kaft dus ook aan. 
 
Maak duidelijk dat men altijd alle lesmateriaal bij zich moet hebben, want 
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constant moet je iets van een vorige les weer onder de aandacht brengen. 
 
Wijs expliciet op onze leesrichting: van links naar rechts en doe dat voor 
door echt van links tegen een woord aan te kijken, terwijl je naast hem zit 
en hij dat nadoet. 
Vertel dat je de letter die je zo het eerst tegenkomt het eerst uit moet 
spreken. Zet zo mogelijk -de cursist moet daarvoor de volgorde van de 
cijfers 0 t/m 9 hebben geleerd (les 1)-   de cijfers  1,2,3, etc. onder de letters 
om dat duidelijk te maken. Wijs de letters terwijl je ze langzaam uitspreekt 
dan ook aan en laat dat de cursist nadoen. Zijn pen kan hij hanteren als 
'leespijl'. 
 
Maak heel duidelijk dat fouten maken helemaal prima is. Het is de inzet 
die telt.  
 
Fantaseren, dus hier en daar de cursustekst zelf aanvullen, is voor velen 
iets geheel nieuws dat men werkelijk moet leren doen. De analfabeet  
neemt nl. vaak al het geschrevene letterlijk; het kan niet anders dan waar 
zijn. 
 
Wijs op het belang van huiswerk maken, zie hierna. 
 
ANDERS DAN ELDERS 
De cursus is ontwikkeld vanuit de wens om zelfs de ook in zijn taal 
analfabete buitenlander, met wie jij in geen enkele taal kan communiceren, 
direct te leren lezen, schrijven en spreken in het Nederlands.  
Gelijktijdig de schrijftaal aanleren, maakt de cursist bewuster van 'korte' en 
'lange' klanken van de delen van een woord en zorgt voor beter 
articuleren. Noem ze 'lage' en 'hoge' klanken, of een andere benaming die 
voor de cursist een duidelijke associatie geeft. 
Juist articuleren is noodzakelijk, want foutieve uitspraak leidt tot 
onverstaanbaarheid en foutief schrijven en lezen. 
 
In het reguliere NT2-onderwijs in Antwerpen krijgt de alfa-cursist bij 
basiseducatie eerst een intensief mondeling taalbad met het leren 
herkennen van een aantal hele woorden -hij gaat nl. op meerdere dagen 
per week naar school- en volgt het leren lezen en schrijven later, via het 
aanleren van enkel de zgn. 'klankzuivere' woorden (wel 'peer', niet 'peren').  
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woordenschat van 1.450 woorden 
Deze cursus beoogt de opbouw van woorden en zinnen duidelijk te maken 
en de cursist   een basisvocabulaire, zo'n 1.450 woorden in totaal, met 
hun meervouden, mee te geven. De ik-vorm tegenwoordige tijd is de basis, 
om het spreken-in-infinitieven (ik lopen) tegen te gaan. 
 
complete basiscode 
Deze cursus is van meet af aan breder en heeft één consiste leerlijn.  
De cursist leert vanaf het begin de complete basiscode van onze 
schrijftaal, mét zijn onlogische kanten, zijn dubbel- en meerzinnigheden, en 
daarmee leert hij echt lezen. De tekst staat in de onvoltooid tegenwoordige 
tijd (nu-tijd). Wilt u uw cursist eveneens een vorm voor het verleden 
aanleren van de werkwoorden die de revue passeren, kies dan voor de 
voltooid tegenwoordige tijd: ik ben -  ik ben geweest, ik eet - ik heb 
gegeten, want de onvoltooid verleden tijd is een ingewikkelder kwestie. 
 
Expliciete taalregels methode De Haan, aangegeven bij de toelichting op 
de cursuspagina,  verschaffen houvast. Het toepassen van taalregels 
maakt dat de cursist de schrijfwijze van woorden die hij nooit eerder onder 
ogen zag, zelf kan beredeneren. Leren wordt creatiever. Om dit hulpmiddel 
te kunnen gebruiken, moet de cursist natuurlijk over een zekere 
Nederlandse woordenschat beschikken. Maar uiteraard zijn ze sowieso een 
eventuele opsteker voor de begeleider. 
 
geen 'klankzuivere periode' 
want daarin wordt aan de cursist een irreëel schrijftaalbeeld voorgesteld. 
Klankzuivere periode: een bepaalde klank correspondeert met één 
letter/lettercombinatie en omgekeerd.  
Een sprookje dat vervolgens genuanceerd -dus gedeeltelijk 'ontleerd'- 
moet worden, met alle problemen voor sommige leerders vandien, vooral 
voor hen die als zwakke schrijftaalleerders of als zwakste 
schrijftaalleerders, de 'dyslectici', worden aangemerkt.  
 
de enkele klinker = een lange klank (hoge klank...mooie klank...blije klank...) 
De methode gaat uit van de lange klank van de enkele klinker, waardoor 
'openlettergreepregel' en 'dubbelzetter' logisch en daarmee gemakkelijker 
leerbaar worden. 
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zo min mogelijk paarse tekst 
De volgorde van introductie van de medeklinkers is zo gekozen om zo min 
mogelijk 'paarse tekst', woord(delen) die de cursist nog niet zijn uitgelegd, 
op de pagina te hebben. Ongetwijfeld is er een volgorde die aan dat doel 
nog beter beantwoordt, maar samenstelster heeft die niet gevonden. 
Medeklinkers die men vaak verwart, worden vrijwel tegelijk behandeld 
(n/m, b/p, c/k, t/d, c/s/z/..).  Elke zin bouwt voort op een vorige, elk woord is 
te verduidelijken met pantomime, foto of reeds geleerde woorden.  
 
woorddeellezen in tekst en op video 
Elk woord wordt per woorddeel verduidelijkt, zonder lettergreepstreepjes, 
want de ervaring leert dat cursisten anders met streepjes tussen de 
woorddelen gaan schrijven. De benaming 'woorddeel' is meerzeggend dan 
'lettergreep', vandaar de voorkeur voor die benaming. 
We trachten de lezer te verleiden de juiste uitspraak te hanteren, door hem 
een 'opzetje' te geven:  e  ze   eze  deze.  Dit is nodig omdat niet ieder 
beschikt over helpers buiten de klas bij het leren. Sommige woorden, zoals 
kano, behoren niet tot een basiswoordenschat, maar zijn opgenomen als 
leesoefening. Ook langere woorden kunnen lezen, geeft de cursist een 
vrolijke kick.  
Je kan het lezen van hele woorden vergemakkelijken door onder de 
woorddelen boogjes te zetten. 
 
Doordring de cursist ervan dat hij altijd hardop moet lezen, want anders 
schiet het leren spreken erbij in. 
 
foto's 
Fotomateriaal is apart van de tekst. We beogen immers dat de cursist een 
innerlijke voorstelling krijgt bij een bepaalde verzameling letters.  
Het "kijk naar het prentje en wat staat er dus in de tekst?" bevordert het 
radend, niet het begrijpend lezen. 
 
alles hardop 
Lezen, schrijven en tekst inprenten gebeurt hardop (toneel maken), want 
daarmee geeft de cursist zichzelf ook nog een auditieve prikkel. 
 
bewegen is goed voor het brein 
Laat de cursist zich kunnen ontspannen door soms te gaan staan, zich uit 
te rekken, of door de ruimte te lopen en als het ware met 
jou/medecursisten een toneeltje te spelen n.a.v. de zin(nen) die net is/zijn 
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doorgenomen.  Neem er de tijd voor zinnen correct na te laten zeggen. Een 
zin in zijn eigen ritme zingen (herhalend) of, al woorddelen op tafel 
trommelend, uitspreken, zorgt voor het nodige amusement. 
 
HOE IS DE BASISCODE VAN HET GESCHREVEN NEDERLANDS? 
Schrijven is het omzetten van klanken in lettertekens. Dat gebeurt via 
vaste regels, een vaste code. Lezen is decoderen. 
 
het alfabet en spellen 
Ons alfabet bestaat uit 26 tekens. Die tekens zijn 'enkele letters' en geen 
lettercombinaties. Het alfabet opzeggen, betekent de namen van de 
letters zeggen.  
De voorlaatste letter van ons alfabet is geen  ij (lange ij), zoals in het 
basisonderwijs ten onrechte wordt aangeleerd, maar een  y (ypsilon, 
spreek uit "ipsilon").  Kijk maar in een woordenboek Nederlands. 
 
Spellen = van elke letter de alfabetnaam noemen. Eén voor één, dus 'ui' is 
niet 'ui' maar  "u"   "i", want alleen de alfabetspelling is eenduidig en door 
hardop te spellen, liefst uit het hoofd, slijpt de juiste lettervolgorde in.  
 
'Fonologisch spellen', spellen met de klanken die de letters in een woord 
hebben, en dan vaak nog met extra uh-klank bij medeklinkers, is een bron 
van verwarring, omdat één klank vaak op meerdere wijzen kan worden 
geschreven (bv. de uh-klank: met e, u, i, ij), c.q. een bepaalde letter 
gebruikt wordt voor verscheidene klanken, zie het 'overzicht 
medeklinkerverwarring'onder 'hulpmateriaal'.  
 
Vaste lettercombinaties als één ongedifferentieerd geheel aanbieden (oe, 
ui, eeuw, ei/ij enz. als 'blokje' zonder dat dit telkens gespeld wordt, 
verhindert het verkrijgen van een innerlijk woordbeeld. De cursist kampt 
met omkeringen of laat letters weg, bv. hij schrijft  iu  of  eew, omdat de 
volgorde niet expliciet werd benoemd. 
 
De alfabetspelling hanteer je direct bij de klinkers, want naam en klank zijn 
identiek (de y uitgezonderd, maar de naam daarvan is zo speciaal, dat de 
naam van de letter hanteren als klank van de letter in onze praktijk nog 
niet is voorgekomen).  
Bij de introductie van medeklinkers verstrek je de alfabetnaam van de 
letter zodra de cursist beseft wat de klank van deze medeklinker is/kan zijn, 
of als gebleken is dat hij naam en klank niet verwart.  
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Verstrek je de medeklinkernaam/het alfabet te vroeg, dan is de kans groot 
dat de cursist denkt te kunnen lezen met alfabetnamen: 'ma' wordt dan 
"emma". 
 
Zolang je de alfabetnaam niet geeft, heb je het over "deze letter/deze 
medeklinker". 
 
klinkers en medeklinkers 
Een  a  e  i  o  u  is een 'klinker'. De klank van die letters is dezelfde als 
hun naam in het alfabet. Klinkerklanken kan je aanhoudend zingen op 
verschillende toonhoogten of luid roepen.  
 
De andere letters, niet-zingletters, zijn 'medeklinkers'. De pure klank van 
een medeklinker kan je niet zingen of roepen. Laat je werkelijk iedere 
toegevoegde klinkerklankweg, dan kom je bij bv. de m, b, p niet verder 
dan een dichte mond, met bijbehorende klemkracht van je lippen.  
Hun klank komt pas los als er een klinker volgt. 
Probeer de andere medeklinkers ook maar eens te zingen/te roepen. Dat 
lukt niet. 
 
De  y  is zowel klinker (i-klank, fysiek) als medeklinker (j-klank, yoga). 
 
Het verschil weten tussen klinkers en medeklinkers is essentieel om de 
basisschrijfcode (o.m. hoe je korte en lange klanken weer kan geven) uit 
te leggen en te begrijpen, om woorddelen te tellen (oftewel het ritme van 
het woord te zíen door het aantal 'eilandjes' van klinkers in het woord op 
te merken) en om een woord in zijn delen te kunnen splitsen. 
 
Medeklinkers en klinkers verkrijgen hun klank in de context van een 
woord(deel), zie overzicht 'meerduidigheid van medeklinkers', onder 
'hulpmateriaal'. Ze zijn, helaas, niet eenduidig.  
 
Bij eenduidigheid zou het fenomeen dyslexie zich niet voordoen, omdat 
verwarring -t.g.v. meerdere keuzes- dan is uitgesloten. 
 
de medeklinkerklank leren kennen 
Een medeklinker wordt altijd in combinatie met de verschillende klinkers 
geïntroduceerd (bijv. ga go gu gie gie gy ge gee), waardoor je voorkomt 
dat cursist of lesgever de 'klank' van een medeklinker verzelfstandigt en 
voorziet van een uh-klank, ("Deze letter is guh") wat nl. vervolgens tot 
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lees- en schrijffouten leidt: 'laag' wordt gelezen als 'lage' en het 
bedoelde/gedicteerde 'lage' wordt neergeschreven als 'laag'. 
 
de klinkerklank leren kennen 
De uitleg van klinkerklanken is gebaseerd op logica/een algoritme/het 
geven van overzicht en niet op de in het regulier basisonderwijs boodschap 
dat een enkele klinker een korte klank is, en een verdubbelde klinker een 
lange klank. Een boodschap die bij velen vervolgens moeilijk te nuanceren 
valt. 
 
solo klinker 
Hier gaan we uit van de lange klank van de enkele klinker  a,  e,  i,  y,  o, u . 
De  y  heeft, als klinker, dezelfde klank als  de  i . 
Immers: de enkele klinker, vgl. bij voedseladditieven en wegnummering, 
spreken we uit met een lange klank: E-nummers, A1, E17;  O, wat ben je 
mooi!;  U heeft gelijk. Ik ruik ylang-ylang. 
 
medeklinker(s) + klinker = lange klank, maar ... 
Die enkele klinker blijft lang als er een medeklinker vóór wordt geschreven 
(behalve bij de e!):  na  no  nu  ni  ny, maar:  ne (vgl. dunne)    
Een medeklinker vóór de  e  verandert nl. de  e-klank  in  een  uh-klank:  de,  
je, we,  ze ....  , de zgn.  'doffe  e/stomme  e/onbeklemtoonde e/sjwa, maar 
het is voor de leerling duidelijker om te spreken over de 'uh-klank van de e'.  
Alleen 're (muzieknoot)' en 'per se' zijn de uitzonderingen op die regel. 
 
Wil je geen  uh-klank, maar een  e-klank aan het eind van een woord, dan 
moet je de  e  verdubbelen:  me  mee ,  ze  zee,  de  idee ... .  
Een woord(deel) met  ee  op het eind heeft vaak een zelfstandige 
betekenis, bv. zeeman; 'zee' betekent iets. In een woord als 'zeven' heeft 
diezelfde klank geen eigen betekenis, en vandaar dat we de gewone 
spellingregels, cf. die van de a, o, u volgen.  
 
klinker + medeklinker(s) = korte klank, maar .... 

De korte klank van de klinker ontstaat pas als er een afsluitende 
medeklinker (of medeklinkers) na de enkele klinker volgt in het woord(deel):  
bijv. a -->  at,  e -->  en,  i -->  is,   y --> symbool   o --> op,   u --> uk, maar 
uw! Volhouden dat de enkele klinker op zich, als 'intrinsieke waarde', een 
korte klank heeft, is dus eigenlijk bizar. Het is de medeklinker die erna 
komt, die de korte klank maakt/aangeeft! Een korte klank bestaat dus uit 
minstens een duo.   
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De korte klinkerklanken  schrijven we resp.  als  ah-, eh-, ih-, oh-, en uh-
klank. De  h is de ideale medeklinker, want zijn medeklinkerfunctie maakt 
de klinkerklank kort, terwijl je deze medeklinker niet hoort:  ba (lange 
klank),  bah (korte klank). 
 
de  e 
M.b.t. de letter  e  kennen  we  dus  de  e-klank van de  e,  de  uh-klank  
van  de  e  en de  eh-klank van de  e :  Eva, je pen!   
 
de uh-klank van de  e  en de  uh-klank van de u 
De  uh-klank van de  e  hebben  we  niet alleen aan het eind van een 
woord, maar ook op andere plaatsen in woorden met meerdere 
woorddelen (bv. betegelen) en kan je maken door elk gewenst aantal 
medeklinkers ervoor te schrijven. 
Een  uh-klank schrijf je met een  u  als je die  uh-klank het beste hoort, 
oftewel als die uh-klank de klemtoon heeft. De uh-klank die je minder goed 
hoort, zit in een woorddeel waar geen klemtoon op valt: vgl. gedúld, 
tússen. 
Voor het maken/aangeven van de uh-klank van de  e  is  altijd minstens 
één voorafgaande medeklinker nodig: de, je, me, we, ze .... 
 
lange klank + laatste medeklinker(s) 
Hoor je een lange klank, gevolgd door afsluitende medeklinker(s), dan dien 
je de enkele  a, e, o, u te verdubbelen (aap  eed  oom  uur  - maar uw!-), 
terwijl de  i  moet worden voorzien van een  e (iets). 
 
open lettergreep en dubbelzetter: niet raar, maar waar 
De plaats van de medeklinker, vóór of na de klinker, bepaalt dus de klank 
van de klinker. 
Alleen bij de voornoemde uitgangspunten zijn het schrijven van 'open 
lettergreep' en 'dubbelzetter' logisch en dus gemakkelijk(er) leerbaar. 
 
Open lettergreep: bv. ko + me = kome    kome+n = komen. 
 
Dubbelzetter:  kom + me = komme   komme + n = kommen, waarbij je 
vertelt dat je een letter maar één keer mag gebruiken/lezen. De eerste  m  
'maakt' immers de  oh-klank (eigenlijk spreek je die  m  niet eens uit, want 
je zegt "koh-men"), de 2e  m  (die je wel hoort) maakt de uh-klank van de e.  
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TELKENS HET BASISOVERZICHT GEVEN, want van overzicht naar inzicht 
en doorzicht 
Wanneer een gemeenschappelijke taal ontbreekt, kan je je cursist in het 
begin alleen maar dingen laten zien. De cursus geeft daarom 
basisoverzichten bij de introductie van medeklinkers.   
Regels geven komt zodra de geleerde woordenschat dat toelaat. 
 
De  a, o,  en  u  volgen een gelijk basispatroon als je die combineert met 
een medeklinker.   De  e  en  i  zijn buitenbeentjes.  
Bijv. bij de  letter  n en een klinker: 
 
e      ne en    een    nee         ene     enne 
     uh-klank 
 

i  ni     in   ien     nie          ine   iene           inne 
 

waarbij je van 'nie'  'knie' kan maken. En van 'nee' maak je 'snee'. 
Let wel,  'niet'/'niets' hoort thuis  bij de uitleg:  i   ti  it  iet  -->  nit  niet  
niets.  Zo  ook  ga  je  van  'nee'  naar 'snee'  en  niet  van  'nee'  naar  
'neer',  want  'eer'  hoort bij de  uitleg  rond  de  letter  r : e  re  er  eer --> 
ner  neer.  Laat het uitgangspunt intact, want dan gaat de cursist zien dat 
er sprake is van een vast patroon. 
 
Meerdere woorddelen zijn een aaneenrijging van de gegeven enkele.  
 
a  na an aan       ana    ane  anna    anne 
o   no on oon   ono  one  onno    onne 
u        nu un uun   unu  une       unne 
 
Combinaties die in Nederlandse woorden niet voorkomen en 
fantasiewoorden kan je weglaten, maar ook handhaven als lees-
/uitspraakoefening.   
De basiscombinaties kan je letter voor letter uitbreiden en onderling 
combineren, liefst onder elkaar voor de duidelijkheid: 
la  sla,  al  als,   al  nal  knal  knalt  knalle  knallen,  aak  maak  smaak, 
ake   make   maken  smaken, ........ . 
 
En natuurlijk wijs je de cursist er herhaald op dat medeklinker+e in het ene 
woord(deel) een uh-klank oplevert en in een ander woord(deel) net zo goed 
een e-klank. Men moet het woord, liefst in zijn opbouw, kennen om die 
woorden juist te lezen (goed --> beter --> ik verbeter iets --> wij 
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verbeteren). 
 
Het telkens demonstreren van een basisoverzicht beoogt de cursist ook 
zelf woorden te laten schrijven die hij niet eerder heeft gehoord/gelezen, 
waardoor hij onafhankelijk van zijn docent kennis kan vergaren.  
 
Elke zin bouwt voort op een vorige, elk woord is te verduidelijken met 
pantomime, een foto of met een combinatie van woorden die de cursist al 
heeft geleerd. 
 
DE CURSUS IS EEN 'RODE DRAAD' EN NIET VOLLEDIG 
Maak je eigen lessen eromheen, maar 'kalm, kalm' 
Voel je vrij af te dwalen naar aanleiding van hetgeen de cursist naar voren 
brengt, of wat jou op dat moment nuttig lijkt. Bijv. als cursist 'zik' schrijft, 
i.p.v. 'ziek', draag je het woord 'perzik' aan en zet je dat naast het woord 
'ziek' of 'muziek', zie p. 19 onder 'corrigeren'. 
Bijv. als in de tekst staat 'Panama is een land.', kan/moet je uitweiden, 
gezien de achtergronden van de cursisten, met 'Afganistan is een land', 
'België is een land' en laten zien/laten ontdekken door zelf-doen hoe je dat 
schrijft.  
 
Vooruitlopen op de cursus is oké. Maak tijd als de cursist dergelijke zaken 
in zijn cursus/zijn schrift opgetekend wil zien.   
Houd wel goed in de gaten of je de cursist niet overdondert met 
informatie. 
Leer ze ook tegen jou 'kalm kalm' / 'rustig' zeggen (ook door het tegen 
jezelf te zeggen ;-))  Het is vooral de cursist die moet praten. 
Het is oké als de ene cursist van je groepje voor de zoveelste keer het 
woord 'opa' wil schrijven om het zich in te prenten, terwijl je anderen extra 
informatie biedt.  
Het groepje gaat zich vaak vanzelf ontfermen over die 'langzame' man of 
vrouw.  
 
De cursus is niet volledig. Bijv. telkens ik-vorm, t-vorm en  e n-vorm 
(meervoud) uiteen te zetten, zou de cursus enorm uitbreiden. 
Herhaling en variatie is dus aan de docent om voortdurend te doen.  
Vind je echt ergerniswekkende hiaten, laat het me alsjeblieft weten! 
 
HET NEDERLANDS IS EEN BEETJE (?) GEK; SORRY! 
De Nederlandse schrijftaal is helaas geen logisch, eenduidig systeem, kent 
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heel wat rare, onlogische, manieren van coderen, schrijven. Kom daarvoor 
uit ("Nederlands is een beetje gek", met de nodige mimiek), zodat de 
cursist zich gerustgesteld voelt als hij zaken niet meteen begrijpt.  
Bijvoorbeeld: 
'Land' spreek je aan het eind uit met een t-klank; zet dat bij die d-letter 
door een klein t'tje erboven te schrijven. Laat vervolgens het meervoud 
zien, 2 landen (België en Marokko zijn 2 landen), en vertel dat je dat woord 
wel met die zachtere klank uitspreekt (geen 'lanten', maar 'landen'). 
 
Het is 'raar', dat je aan het eind van een woord  -ie  schrijft, maar soms 
ook een enkele  i  of y (wie/kiwi,  jullie/Julie/juli, hobby), terwijl de context al 
voldoende is om te concluderen over welk begrip het gaat, zodat je die 
andere schrijfwijze niet echt nodig hebt; maar helaas het Nederlands heeft 
vaak verschillende schrijfwijzen voor eenzelfde klank.   
 
Waarom vonden we het ooit nodig om een korte klank + gt-klank te gaan 
schrijven met  ch  in plaats van  g  (-acht.., -echt.., -icht.., -ocht.., -ucht.., 
behalve bij werkwoorden op -gen, als  liggen, leggen ...!)? Nodeloos 
ingewikkeld, nietwaar? Enz. 
 
UITLEG OP NIVEAU: geen nietszeggend jargon (metataal) 
Bij uitleg blijf je zo dicht mogelijk bij wat de cursist al weet, want alleen in 
die vocabulaire kan je dingen duidelijk maken. Belast hem dus niet in het 
begin met 'doffe e/stomme e/sjwa' maar zeg 'uh-klank van de e', praat 
over 'ik-vorm',t-vorm' en de ' e n -vorm' als je de persoonsvormuitgangen 
van de tegenwoordige tijd (= 'nu-tijd') behandelt en niet over '1e, 2e, 3e 
persoon'. 
Verleden tijd = toen-tijd.  Een zelfstandig naamwoord = 'n de../het../een.. 
-woord. 
 
SPREKEN; VOORAL DE CURSIST MOET PRATEN!!!! 
een ....,  het .... 
Het is de bedoeling dat ons onbepaald lidwoord 'een' om te beginnen als 
telwoord 'een', wordt aangeleerd, dus met de lange e-klank uit het alfabet, 
cf. de uitspraak in het basisoverzicht, waardoor je die kan aanvullen: een, 
been, geen, heen, leen.... . De spreektaalafkorting ' 'n ' ("un")  komt vanzelf 
als de cursist sneller gaat spreken. Hetzelfde geldt voor lidwoord 'het';  geef 
dat een  eh-klank in het begin, zodat 'met',  'zet',  'pet' etc. van hetzelfde 
laken en pak blijken. De uitspraak van   't ("ut"/"hut") komt ook later vanzelf. 
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algemeen Nederlands, geen 'thuistaal' 
Praat zelf langzaam en goed articulerend standaard Nederlands. De 
doorsnee spreektaalsnelheid -die helaas al bij sommigen tot een spervuur 
van klanken is geraakt- is te snel voor de leerder en werkt op zijn zenuwen. 
Gun hem de tijd zich rustig met onze uitspraak  vertrouwd te maken.  
Leer hem zo snel mogelijk zeggen: (Kunt u/Kan u) langzaam spreken, 
alstublieft! 
Spreek het hele woord uit zoals het geschreven wordt, dus bijv. ook de 
laatste medeklinker;  zeg "buiten" en niet "buite", want de cursist wordt zich 
anders onvoldoende bewust van het woordbeeld en schrijft 
dienovereenkomstig fout. 
Maar bij woorden als 'eerlijk', 'handig', waarbij de -ig en de -lijk standaard 
worden uitgesproken met een 'uh-klank', wijs je natuurlijk de cursist erop 
dat dat heel raar is, maar dat we dat nu eenmaal bij die vaste 
lettercombinaties doen.  
 
Snel spreken bij cursisten betekent vaak dat ze letters of woorddelen gaan 
inslikken -ze zijn zich dan onvoldoende bewust van dat woorddeel- en wat 
ze mondeling doen, zie je vervolgens terug in hun schrijven.  
Laat ook hen dus langzaam en duidelijk spreken.  
Laat alle zinnen, ook langzaam en goed articulerend nazeggen  en laat die 
herhalen op verschillende tijdstippen tijdens de les en de lessen die volgen.  
Jij stelt de relevante vraag en de cursist geeft de cursuszin of een variant 
daarop als antwoord, eerst door die zin tegelijkertijd te lezen, later uit zijn 
hoofd. Laat ze dat ook onderling doen. 
 
Het is daarom ook belangrijk dat je goed kijkt naar de mondbeweging van 
de cursist als hij praat of hardop leest. Blik dus niet voortdurend zelf op 
eigen tekst, want dan mis je veel van wat de cursist doet. 
 
Accepteer bij het spreken geen verminking (letters erbij of weglating van 
letters) of verkeerde volgorde van woorden. Luister en kijk dus scherp naar 
wat hij zegt. Met een zonnige blik corrigeer je hen vriendelijk en dat vinden 
ze helemaal niet erg! 
Cursisten proberen hun uitspraak te vaak te verdoezelen, omdat ze geen 
fouten durven maken. Vertel ze dat fouten maken helemaal prima is!!!  
Uiteraard ben je coulanter bij een voor sommige cursisten in het begin 
onmogelijke tongmotoriek (à la het  l/r-probleem bij de Chineessprekende,  
bij de  Thai die de  eind-t  uitspreekt als een  s,  of de p/v/f-moeilijkheden van 
een Koreaan, de  h-klank die voor klinkers wordt geplaatst door mensen uit 
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Kenya,  ....). Maar bijvoorbeeld het verschil tussen een m  en een  n  is  
duidelijk aan je mondstand te zien en gemakkelijker na te doen:  "mmmm" is 
een gesloten mond, lippen op elkaar, terwijl bij  "nnnnn" je mond zodanig 
openstaat, dat men je tanden ziet.  
Zoek i.g.v. een probleemletter naar een andere klinker-en/of 
medeklinkercombinatie met die letter of een andere plaats in een woord, 
die de cursist gemakkelijker afgaat, en probeer de probleemklank dan nog 
eens.  Laat de cursist goed naar je kijken, terwijl je een uitspraak voordoet. 
Soms werkt het om een klank heel zacht uit te spreken, zodat de cursist 
echt zijn oren moet spitsen, maar wellicht ook ontspant, waardoor de 
letter wel goed uitgesproken wordt.  
Een cursist die een  o  hardnekkig verminkte tot een uh-achtige klank met 
iets vaags van een  l  erbij, bleekt vast te zitten aan het cijfer nul,  en had 
uitleg nodig dat cijfers iets heel anders waren dan letters! 
 
Laat de cursist de gelezen/gehoorde zin uit zijn hoofd nazeggen. Maakt hij 
daar hutsepot van, dan langzaamaan van kernzin -het onderwerp+de 
persoonsvorm/het gezegde- naar de gehele zin door steeds weer een 
zinsdeel toe te voegen 
Bv.: Ik ga.  Ik ga naar Antwerpen. Ik ga morgen naar Antwerpen.  Ik ga 
morgen met de bus naar Antwerpen.  
 
En herhaal dit, liefst met relevante vraagzin vooraf: Wat doe je? 
Waar ga je naartoe? Wanneer ga je? Hoe ga je? tot hij het vlot kan 
zeggen. Maak er toneel van:  hij zegt het 'gewoon', '(heel) boos', 
'lief', 'verlegen', 'vleiend'  etc.  En herhaal hetzelfde telkens weer -
met steeds langere tussenpozen-, totdat het vlot gaat.  
 
korte klank, lange klank, 'tweeteken-/meertekenklanken' 
Veel cursisten hebben moeite met het verschil te leren horen/zeggen 
tussen korte en lange klanken, vaak ook omdat in de variant van het 
Nederlands rondom hen er te weinig verschil tussen de beide wordt 
gemaakt. 
Spreek daarom als docent de klank die door de schrijfwijze wordt 
aangegeven. Vertel bij een woord als 'ananas' dat dat alom verkeerd 
wordt uitgesproken. 
Van belang is ook dat de lettercombinaties op de 'letterkaart', zie onder 
'hulpmateriaal', worden beschouwd als lange klanken en overeenkomstig 
hun schrijfwijze, dus correct,  worden uitgesproken. Het mag toch niet zo 
zijn dat men meent dat de   ie  in het woord 'vriend' of 'fiets'  of 'vies' min 
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of meer een korte klank is, zodat de leerder eerder  'vrind', 'fits'  of 'vis' 
verneemt.  Of dat 'mijn' wordt verbasterd tot 'mehn' en '3' tot 'drei/drij'.  
Want dan ontneem je elke zin aan onze schrijfcode, vergroot je de 
taalbarrières, zadel je de leerder op met extra omzettingsproblemen en 
maak je het leren schrijven/lezen tot een onnodig gecompliceerde opgave.  
 
Voorkom de situatie dat je moet constateren dat schrijffouten van je cursist 
komen door jouw uitspraak:  hoi is  iets anders dan hooi.  
Dialect is prima als 'thuistaal', maar op school, werk of in publiek is de 
verstaanbaarheid daarvan veel te beperkt voor een niet-ingewijde en wijkt 
de uitspraak ook veel te veel af van het Nederlandse woordbeeld. 
Zou in België een reden van de Franstalige landgenoten tégen het leren 
van Nederlands niet kunnen zijn dat ze te vaak geconfronteerd worden 
met van de schrijfcode afwijkende uitspraak? 
 
SCHRIJVEN 
Lezen/spreken en het gelezene/gesprokene leren schrijven gaan hier gelijk 
op.  
 
Gebruik alleen de losseletterschrijfwijze die in de les staat . Ons 
schoolse koordschrift met zijn lussen en krullen is veel te moeilijk om 
te doorgronden en in te prenten. Dat koordschrift komt wel als de 
cursist 'lettervast' is geworden. Mocht iemand dat al hanteren, dan 
is dat natuurlijk prima. 
 
Start met de kleine blokletters. De instructie is geordend volgens 
startbeweging met de pen, loopt daarom niet parallel aan de cursus, 
maar dat is geen probleem. Wissel cursus en letters schrijven af. 
 
Een cursist die leert schrijven heeft meestal een verkrampte arm en hand, 
knijpt te hard in zijn potlood/pen. Corrigeer zijn pen/potloodgreep. 
Laat hem regelmatig arm en hand 'uitklutsen' en moedig hem aan zijn 
hand te ontspannen.  
 
Om richtingsverlies en bibberschrift door te grote voorzichtigheid en 
gespannenheid te vermijden moet de cursist leren kloeke, besliste, 
elegante, melodieuze bewegingen te maken. 
Je imiteert alsof je een pen vasthoudt, schrijf de letter eerst heel groot met 
de hele arm en hand in de lucht, daarna steeds kleiner. Pak gerust de 
arm/hand van de cursist vast om hem te coachen. Verzin samen een 
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melodietje dat de beweging begeleidt (vgl. 'Schrijfdans' van Ragnild 
Oussoren-Voors) 
 
Ga dan door op liefst een ongelijnd vel of op een schoolbord/whiteboard 
waarop men grote bewegingen kan maken, die dan gaandeweg verkleind 
worden totdat het past in vakjes van vierkant ruitjesrekenpapier of tussen  
de hulpregels van schrijfpapier voor beginnelingen.  
 
Wijs op de 3 horizontale ruimten (boven, in het midden, beneden of 'lucht, 
land, water') waarin onze letters geschreven worden en dat alle letters de 
middenruimte innemen. Niet iedereen zíet dat. 
Zie erop toe dat de cursisten de onderdelen van de letters in de juiste 
volgorde schrijven, eerst 1, dan 2, dan 3.  Begeleid de beweging met 
een vaste instructietermen: bv. " stok, boog, streep, naar links/rechts, 
omlaag, omhoog, rond, schuin, tik (tegen schrijflijn of hulplijn), op de 
schrijflijn, punt".  
 
Maak de cursist constant duidelijk dat alle letters op de 'schrijflijn' rusten 
en niet mogen duiken of gaan vliegen, dat de letters van een  
woord dicht naast elkaar staan en dat er tussen woorden lege/witte 
ruimtes zijn. 
 
Zorg ervoor dat de stokken van de letters lang genoeg zijn, zodat een h 
niet op een n gaat lijken, en dan weer kort genoeg, zodat een  a  geen d 
wordt.  
 
Introductie van de hoofdletter komt in cursusles 2, want anders wordt het 
wellicht allemaal teveel ineens, tenzij de cursist de hoofdletters al beheerst.  
Die cursist kan je direct leren de eerste letter van de zin met een 
hoofdletter te schrijven, idem de eigennamen. 
 
niet gommen!!! 
Ban het gom uit de les. Het vervuilt papier en lokaal. Een fout laat hij 
gewoon staan (is nl. info voor de lesgever!) en hij schrijft het woord/de zin 
nog een keer. Beter een vriendelijk strenge docent in het begin dan 
rommelschrift als resultaat van een te timide begeleider. 
 
kopiëren is suf! 
Schrijven betekent niet:  domweg alleen kopiëren, want daar leert 
men niets van. De cursist mag daarmee beginnen, maar herhaalt 
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vervolgens het geschrevene aldus: 
De cursist moet, en doe hem dat voor: 
a. hardop lezen 
b. ondertussen heel goed naar het woord/de woorden/de zin kijken 
en dan 
c. zonder te kijken, dus met zijn hand op het gelezene, de 
woorden/de zin opschrijven, terwijl hij ze hardop uitspreekt. 
d. waarna hij checkt of hij e.e.a. juist heeft geschreven en hij zonodig 
zichzelf corrigeert (= opnieuw schrijven!). 
 
Vervolgens laat je betrokkene of een andere cursist het geschrevene 
voorlezen.  Laat anderen die zin proberen te herhalen (Wat heeft ... 
gezegd?). 
Heel belangrijk: laat hem een (zelf geschreven) woord/zinnetje uit 
het hoofd opzeggen na lezing. 
 
alfabetisch spellen is slim! 
Zodra hij de namen van de letters kent, laat je hem (jouw mondeling 
gegeven) woorden uit het hoofd alfabetisch spellen. Cursisten 
kunnen zo elkaar ook opdrachten geven. 
 
CORRIGEREN = ALLES VERDUIDELIJKEN 
De cursus biedt bij elke nieuwe letter(combinatie) een overzichtelijk 
totaalbeeld/kapstok/geraamte, waarmee je samen nieuwe woorden kan 
bouwen, door telkens een letter toe te voegen. 
Lukt het de cursist niet een woord te lezen, bouw dat dan op vanaf het 
totaaloverzicht, dus vanaf de enkele klinker, danwel (later in de cursus) een 
voor hem makkelijk tweeletter-woord, en laat hem alle fases lezen, bijv. 
'drinkt' wordt:  i  in  ink  rink  drink   drinkt;    'staan' wordt   a   an   aan   
taan  staan (niet:  ta  taa  taan  staan,  want 'taa' is geen correct 
Nederlands woordbeeld!) 
 
Maakt cursist een langeklinkerklank kort of omgekeerd, geef hem dat altijd 
het toepasselijk overzicht en laat hem dat goed articulerend verklanken, 
waarna je samen andere varianten maakt. Bijv.  hij zegt/schrijft "takken" 
terwijl er "taken" staat/bedoeld is, dan geef je dit overzicht en je legt 
natuurlijk ook het betekenisverschil uit: 
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e ke  
a ka ak   aak          ake   aken      akke      akken 
 ta     tak     taak         take taken      takke    takken 
 
Veel cursisten menen als het ware dat je een medeklinker dubbel mag 
gebruiken, zowel naar het volgende als naar het vorige woorddeel . Leg uit 
dat dat niet kan.  Bij 'takken'  is  de  eerste  k  nodig om de  ah-klank van 
de  a  te  maken/te laten zien (en eigenlijk hoor je bij langzaam uitspreken 
van het woord die  k  niet  eens) , en de andere  k  nodig is om de  uh-klank 
van de  e  te maken/te laten zien.  
O, zit dat zo?!  Inderdaad J 
 
Mocht cursist opmerken dat je 'taken' ook zou kunnen schrijven  als 
'taakken', prijs hem dan uitbundig en vertel dat dat inderdaad gebeurt bij 
een bepaald soort woorden, maar dat dat pas in veel latere les ter sprake 
komt, wanneer we gaan praten over 'toen' (nl. bij de persoonsvorm 
onvoltooid verleden tijd van zwakke werkwoorden, vgl.  'Zij raadden het 
juiste antwoord.'). 
 
Maakt een cursist een (lees)fout die in een andere context (bijna) juist is, 
maak dat dan in beeldende zinnen naast elkaar duidelijk. 
Bv.:  Hij heft de steen op.  Hij heeft 2 kinderen. 
En verzin samen variaties. 
 
HUISWERK 
Draag de cursist huiswerk op:  het  schrijfproces kan hij, na het met 
de lesgever inoefenen van de nodige letters, vooral thuis laten 
gebeuren. Het resultaat toont hij dan telkens in de les.  
De behandelde tekst moet hij hardop iedere dag lezen en de woorden en 
zinnen hardop zeggend opschrijven tot hij het kan zonder naar de tekst te 
kijken. Misschien heeft zijn gsm een dictafoon; spreek een stukje tekst 
daarop in of laat hem een video maken van jouw voorlezen om 
gemakkelijker te kunnen imiteren. 
 
Eis dat men een zelfstandige inspanning doet en prijs degenen die 
dat ook werkelijk doen. Maak duidelijk dat zonder die eigen 
inspanning het leren lezen en schrijven veel te lang gaat duren. 
Vooral analfabete leerders realiseren zich dat niet. 
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Alsjeblieft je reactie! 
En zoals altijd, graag jullie op- en aanmerkingen, verbeteringssuggesties en 
ervaringen met de teksten. 
Het ontwerpen van een leerlijn voor de 1e klas basisschool staat nog in 
mijn agenda. Wie daaraan wil meewerken, leer ik heel graag kennen. 
 
SUCCES! 
 
Renée Laqueur-van Gent      
lid coördinatieteam NT2-vrijwilligersgroep van vzw Elcker-Ik Centrum, 
renee@laqueur.eu   
renee@zokanhetook.academy    
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 ik       ik          u        je       jij 
 ik ben ...      ik ben ...         u  bent ...     je  bent ...   jij bent ...    
 
 

                                          
 de  cursist      de  docent  ik  lees .       u  leest .      ik  zeg ... .    u zegt ... .  
                                 ik  spreek ... .  u spreekt ... . 
 

            
                         dit  is  Kiki .   dit  is  de  letter  u .       dat  is ...  . 
 

         
 ik  kom.    u  komt.              uit            ik  ga .   u  gaat.       ik  woon  in ... .   u  woont  in ... . 
 
Laat de cursist altijd eigen zinnen maken met de woorden/bij de foto's. En variaties. 
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     Europa 

   
 
 
           

                  
ik  schrijf .       u  schrijft .            de  meneer  is  ziek .        ik  ben  zestig  kilo .    60 
ik  schrijf  met  een  pen .             de  mevrouw  is  niet  ziek . 
 
 

                             
de  kaki       3  kaki's          de perzik        de  hond  doet           de  rok  is  lang . 
dit  is  een  kaki .                                            kaka .    
dit  zijn  3  kaki's . 
 
Laat de cursist altijd eigen zinnen maken met de woorden/bij de foto's. En variaties. 
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de  rok  is  kort .       het  café            in  het  café        de  koffie       de  kop  koffie  
2 benen   1 been 
 
 

            
                              Cuba                            acupunctuur                ik  dans  in  de  disco . 
                 

                     
de  camera                 de  tand   de  kies   de  rode  of  de  groene ? 
ik  maak  een  foto  van  u . de  tanden    de kiezen    ik  kies  de  rode  appel . 
u  maakt  een  foto  van ... .        u  kiest  ...  . 
 
 

                         
de  sojaboon   sojabonen       daar  is ...  .   dat  is ... .  ik  zie ... .    ik  kijk  naar ... .  
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ik  drink  water .         ik  eet ...  .                  O  jee ! 
u  drinkt  water .       u  eet ... .    het  kind  zegt  "o  jee!". 
ik  drink  water  uit  het  glas .       ik  eet  een  boterham . 
Nico  drinkt  water .       Het meisje eet . 
 

            
de  mevrouw  en                Suzy  en  haar  vriendin  Je  bent  mijn  vriend . 
              de  meneer           2 vriendinnen  1  jongen met  2  vrienden 
                    3 jongens 
 

                             
de  moskee    de  synagoge  de  citroen         de peen, de wortel 
de  moskeeën   de  synagogen        4  citroenen    zes penen, 3 wortels  
 

               
De  cycloon  komt  van  zee .        Ik  zit  in  de  kano .    Ik  tank  benzine . 
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Ik  ben  aan  de  zee .      de  knie    2 knieën         Ik  knik  ja . 
Ik  zie  mensen  in  de  zee .  Mijn  knie  doet  pijn .     Het  hoofd  knikt . 
Ik  zit  in  de  zon . 
 

 
de  maand  januari  de  12  maanden  van  het  jaar  2017 
De  7  dagen  van  de  week  zijn:  maandag,  dinsdag,  woensdag,  donderdag, 
       vrijdag,  zaterdag  en  zondag. 
 

                     
de  cinema           mama  en  papa  met  de  zon  en  de  wolk 
Ik  ben  in  de  cinema .        de  dochter  en  de  zoon      Ik  zie  wolken  in  de  lucht . 
Ik  kijk  naar  een  film .        het  kind      2  kinderen  



 6 

 
FOTO'S     ZO  KAN  HET  OOK !                  04 - 02 -2018 

bij  pagina  11, 12 en 13 
 

                        
Het  is  9:30 .      Het  is  9:45 .               Het  is  10:00 .         Het  is  10:15 . 
Het  is  half  tien .         Het  is  kwart  voor  tien .                                 Het  is  kwart  over  tien . 
              Het  is  kwart  na  tien . 
 
 

                        
         in       de  kin  van  de  man       de  kan   de  kaas 
    de kinnen                 de kannen                     de  kazen 
 

   uit 

               
de  kas     de  kassen       de  kast,  de  jas,  de  tas     De  kokkin  is  naast  de  kok . 
De  kas  is  van  glas .  2  kasten      Ze  staat  naast  de  kok . 
           De  jas  en de  tas zijn       Ze  staat  naast  hem . 
           in  de  kast.       Ik  kook ..................  in  de  pan .  
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Het  water  kookt .     Mijn  naam  is  Nina .         Jan  kust  zijn  zus . 
Het  water  in  de  pan  kookt .   Ik  heb  twee  zussen .          Ine  kust  haar  broer .          
       Wij  hebben  geen  broer .      Ze  zijn  broer  en  zus . 
       We  hebben  geen  broers . 
 
 

               
 Ik  bak  het  ei .                                   de  ananas            De  mevrouw  zit  aan 
 Het  ei  bakt  in  de  pan .         de  kassa  in  de  supermarkt .  
 
 
 

                        
De  docent  staat  aan  het  bord .           Wat  ziet  u ?                          Ze  hebben   
Hij  geeft  les  aan  veel  mensen .           Ik  zie  2 kussens  met  rood           een  jas  aan .           
Hij  staat  voor  de  klas .    en  wit  op  de  sofa .       Heb  je  ook   
Hij  geeft  les .                                          De  sofa  is  grijs .       een  jas  aan ?   
Hij  geeft  een  cursus .           Nee, ik  heb  
              geen  jas  aan . 
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Hij  doet  zijn  jas  aan .   De  mevrouw  met  het  kind  gaat  voor . 
Nee,  hij  doet  zijn  jas  uit . Twee vrouwen  staan  voor  de  man . 
Is  hij  alleen ?    Wie  heeft  een  jas  aan ?  Naar  wie  kijkt  hij ? 
 
 

    
Dit  is  Amina .      Een  oma  is  de  mama  van  een  mama,  of  
Ze  geeft   een  cadeau ("kado")            een  oma  is  de  mama  van  een  papa . 
aan  Manu .     Oma  en  opa  zitten  samen  op  de  bank  met 
Ik  geef  dit  aan  jou .      hun  kleinkind . 
Manu  kan  niets  zien .   Ze  lezen  samen  een  boek . 
Manu  zegt :  "dank je !".    
Je  krijgt  een  kus  van  me . 
 

           
Hij  is  in  coma .    De  mensen  maken  muziek . Zij maken samen muziek. 
      Ik  hoor  muziek . 
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een  massa  mensen  =  heel  veel  mensen            De  paprika  kost  €6,95  per  kilo. 
              De  paprika's  zijn  in  een  kist . 
 

                     
Wat  is  dit ?  Wat  zijn  dit ?     Zij  komen .       Zij  gaan . 
Dit  is  een  kom . 
Dit  zijn  vier  kommen . 
 

                                    
de  ster      de  maan         de  zak   10  zakken                   een  zaak            3  zaken 
vijf  sterren   De  zak  is  van  papier. 
  

                         
Hij  maakt  de  fiets .                          Zij  maakt  koffie .          de  kam  en   
Ik  maak ................................. .                                                      de borstel 
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           het  kopje  en  
           de  schotel    de  lepel    het  glas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het  appartement  heeft            de  vork   het  bord     het  mes 
een  woonkamer, 1 slaapkamer,        Boven het bord ligt de lepel. 
1 badkamer,  1  keuken.        Links van de lepel staat een kop en schotel. 
Waar  is  het  balkon ?   Daar, buiten .      Rechtsboven staat een wijnglas. 
 

                                   
Mies  niest  in  de  zakdoek.            Hij  mist  zijn ........ .   de  handschoen   de  spons 
Hatsjie!!       Zijn ........... is  niet      de  emmer 
Ik  nies  niet .       bij  hem . 

                         
De  hond  doet  pipi .        het  popo             De  baby  is  in  bad .          Hij  is  in  pyjama.  
    de  billen               Hij gaat naar bed. 
    de bips 
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1 rode  bes     1  bosbes            de banaan               de  kip       de haan 
2  kommen  met  bessen      het  kuiken          het  ei 
 

                                    
        de  pan     de  pot   de  bushalte     de  bus     de  pen     het  potlood 
steelpan   kookpan   bakpan            Ik  schrijf  met ........ .  
            
           

                            
          de  bom     De  bommen  vallen          Bommen  maken  alles 
       uit  het  vliegtuig .          kapot . Bommen  maken 
                 mensen  dood . 
 

                      
de  peen   de  wortel het  been   de sok            Het  bos  heeft  veel  bomen . 
de  bos  penen   Ik  sta  op     Veel  bomen  maken  een  bos. 
Ik  pak  een  bos  2  benen 
wortelen / wortels . 



 12 

FOTO'S     ZO  KAN  HET  OOK !                                        04 - 02 -2018 

bij  pagina  19, 20, 21 en 22 
 

                    
De  mensen  zijn  boos .           de  bon  de  boon      veel bonen 
Men is boos.             2 bonnen 

             
Ik  was  mijn  handen      De  deur  is  open .      de  pop Ik  koop ........ op  de  markt. 
met  zeep.          Ik  ga  naar  boven .   De markt is buiten. 
           De  deur  is  niet  dicht . 

                                         
het  stopcontact                    de  knop  de  knoop       de  knoop         Het  sop  is  warm . 
de  knop  van  het  licht         van  een            Ik  was  ................  . 
2  lichtknoppen           kast 

                          
de  kop  van  de  aap             het  sap           een  bord  met  pap       De  man  is  op  de 
het  oor           van  een         maan . 
Zijn  tong  is  uit  zijn    appelsien /  
mond / zijn  bek .     sinaasappel 
      2 sinaasappels 
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Ik  pak  een  stuk      De  bal   is   rond              Bakt  hier  vis  of  Ik  maak  soep . 
cake .  ( "keek")            en  ligt  naast        vlees ? 
Ik  neem  cake .       de  lijn . 
 

                        
Wie  zijn  deze  mensen ?  Wat  zijn  hun  namen ?   de  tube  tandpasta  en 
......... is  de  oma/mama/opa/papa/zus/broer/tante/oom/  de  tandenborstel 
van .......... . 

                 
de voet                 1 ,  2  en  5  eurocent      Ik  tik  op  de  i-toets . 
Deze  teen  is  klein .              10 , 20  en  vijftig  eurocent    
Die  teen  is  groot .  Ik  betaal  contant. 

                 
Ik  zit .      Ik  ga  staan .    Ik  sta.        Ik  stap .      Ik  ben  op   
           Ik  sta  op.          Ik  loop .         de  fiets . 
             Ik  wandel .        Ik  stop .  
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Deze  ton  ligt .     Het  meisje  toont           vijf  tonen   Dit  zijn  beesten . 
Die  tonnen  staan .     haar  tekening .  de  muzieknoot  C            Dit  zijn  dieren . 
           het  beest , het  dier 

                  
Het  water  maakt       De  trein  stopt   thee  in  een  De  tafel  heeft 
mijn  voeten  nat .       op  het  station .  theezakje  met vier  poten . 
       etiket    Dat  dier  heeft  2  poten . 

         
de  pot  met ......   het  bot     de  botten  3  paar  botten 
de  bokaal  met .....       3  paar  laarzen  van  rubber 
 

           
de  boot                 het  schip    de  noot          Welke noten eet u? 
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de  put     Het  mist .       De  beek  is  een  kleine  rivier . 
 

                   
Ik  teken  met  kleur-            de centimeter          De  stad  ligt  aan  zee.        de  dynamo 
potlood .      Ik meet mij. 
Ik  maak een  tekening.       Ik ben 1. ... meter.  
                                            Ik zeg: ik ben 1 meter ...... . 

               
Sint-Nicolaas  met       De lijn  is  dik .      Zij  maakt  de  doos  open .  de  mand 
een witte baard           De  lijn  is  dun .      De  doos  heeft  een  deksel .        Deze  manden   
       2  dikke lijnen en             zijn  van  riet . 
       3  dunne lijnen 
 

                 
het medicament    Ik  gebruik  deodorant.           Het  dier  is  dood . 
het  medicijn         Dit  beestje  is  een  konijn. 
          Het  ademt  niet  meer .  
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Het  bed  is  voor  2  personen.     Zij bidden .  Zij  zijn  in  gebed .  Zij  zeggen  een  gebed . 
Op  het  bed  ligt  een  dekbed .   het  gebed  3  gebeden 
Het  bed  is  bedekt  met  4         De man bedekt zijn ogen. 
kussens,  het  dekbed  en  een 
deken . 
 

                 
het  gebit    De  biet  is  rood .            De  vissen  zijn  in   
     Ik  maak  soep  van  rode  bieten.         het  net . 
 
 

       
De  neet  is   de  baby  van       Ik  heb  jeuk .  Ik  krab .  de  zetel    de  leunstoel 
de  luis .  Hij  geeft  jeuk .      Mijn  hoofd  jeukt .                   Niemand zit in de zetel. 
 

              
De  pitten  zitten      Kom  hier !        Kom  hier ! De  kamer  is  niet  netjes . 
in  het  midden.            (vriendelijk)    (boos) 
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De  schoenen  staan  op      de  tomaat               De hoofdstad van Panama heet Panama. 
de mat.                                 4 tomaten     U ziet rechts de Atlantische Oceaan en   
een  paar  schoenen       links de Stille of Grote  Oceaan.  
De schoenen zijn zwart.       Die laatste is soms 11 kilometer diep. 
Waar zet u uw schoenen? 
 
 

                      
 de boot      het  schip                   Het  vriest  buiten.        een hoorntje met  
  2  boten  in  het  Panamakanaal  Het  water  wordt  ijs.      een bolletje ijs . 
              2  schepen  De  temperatuur is  0 graden Celsius  of  minder: 
Het  schip  vaart.    -1°C, -2°C..., -8°C    “min een graad Celsius” 
Dit schip is groot. 
     Welke foto staat aan het begin van deze pagina? 
     Welke dingen ziet u op de foto's van deze pagina? 
 

                
De boot zinkt in het water.         Hij heeft een snee in zijn        De hond bijt in het been 
Deze boot is klein.           voorhoofd.       van de fietser. 
                       Doet het pijn, meneer?          de fietser = een mens die  
              de snee = de snede      fietst 
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Zij zwemt onder water.             de  munt                     een snee brood 
Zij heeft een zwart badpak aan.        Ik maak muntthee.  U ook?        met boter 
Zij is bijna op de bodem van             Ik vind muntthee lekker. 
het bad.                                       Ik houd van muntthee. 
 
 
 

                
Het haar van de man zit     De mevrouw met lang haar          Ik kijk naar mijn voeten. 
op zijn hoofd, boven      kamt de lange witte manen van       Dit is mijn        Dit is mijn 
zijn ogen (=wenkbrauwen),               haar paard.          linkervoet.       rechtervoet. 
onder zijn neus (= de snor), op             Iedere voet heeft 5 tenen. 
zijn kin en zijn wangen (= de baard).             Ik doe daar nagellak op.  
 
 

        
witte wijn en            Het meisje wijst naar   Het meisje links duwt de kar. 
rode wijn                  Australië op de wereldbol. Het jongetje rechts trekt de kar.  
Men maakt van  De Aarde is een bol.  De kar rijdt op het gras.  
druiven wijn.   Haar mond is open.  De lucht is blauw, het gras is groen. 
De kurk maakt  Zij steekt haar tong uit.  Het jongetje in de kar houdt zich 
de fles dicht.   Die vinger is haar wijsvinger.      goed vast. De kar heeft 4 wielen. 
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Op het raam is een waas.         Een zenuw maakt dat je      Ik week de vieze schoenen 
Een waas van waterdamp.         pijn voelt, of koude, of      in warm water. Het vuil komt  
In dat waas kan je tekenen.       warmte, of druk.       los. 
 

                    
De wekker maakt mij Het straatfeest is gezellig.    Zij zijn de winnaars. 
wakker om 07:00 uur. Er zijn veel mensen gekomen.       Hun club is kampioen. 
           Ze hebben gewonnen.  
 

                 
De koeien grazen in de wei.            Wat zoeken zij in  De mand is vol met  
Deze koeien staan dichtbij.      het bos?   paddestoelen. 
Die koeien staan in de verte.           Bessen of padde- Zij hebben ze gevonden in  
Heel ver weg staan bomen.     stoelen?   begin november. 
 

                     
De grond is van klei.                Het beertje is van klei.       De weg gaat door een tunnel. 
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De slak gaat traag        Op de snelweg rijden de auto's  Men maakt wol van 
over de aardbei.       vaak heel traag. Ze staan in de file.  het haar van een schaap. 
 

                  
De herfst begint op           het vel van     de huid van  allemaal spelletjes    
21 september.           de krokodil        de mens   Welk spel speel jij? 
Het blad valt van de                                    Doe jij iets op 
boom. De bladeren vallen.          jouw huid? 
 

                
Ik deel de pizza in      Hij drukt op de bel naast De lampen in de zaal zijn aan. 
8 stukken.        de voordeur.   De lampen branden. 
Hoe doe je dat?      Wie gaat er opendoen? 

                  
een fles olijfolie        het literpak         Zij slaat de tennisbal.      De baby slaapt op zijn zij. 
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       STOP !                 Ik stop kauwgom in mijn        Deze planeten draaien rond de zon,  
De politieagent     mond.                     van links naar rechts gezien:  
maakt het stop-                       Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, 
teken.               Saturnus, Uranus, Neptunus, en Pluto. 
 

             
Hij is blij met zijn      Mijn buren wonen naast mij, of          Deze jonge vrouw heeft haar haar 
diploma.    boven of onder mij.          in een staart. Ze draagt een bril en 
     Deze buren delen een muur.         zegt: "Ssst!  Wees stil!" 
 

                        
De trein rijdt over de brug.    Ik rek me uit.     De vlam van       Een citroen smaakt zuur. 
         Ik strek me.       de lucifer           Hij heeft een halve citroen vast.  
         Ik maak me        vuur = veel vlammen 
         lang.           Spelen met vuur is gevaarlijk. 
               Is het vuur aan of uit? 
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Hij durft dat.       Zij werkt in een  Ik brei een sjaal.       Ik haak een muts. 
Ik durf dat niet.            metaalfabriek. 
Ik durf niet zo te springen. 
 

                 
 
Zij zijn verliefd.    O jee, zij maken ruzie.    Deze vrouw is sterk.     De ketting is zwak.      
Ze vrijen.     Ze kijken heel boos.         een sterke  dame     Hij / Zij  breekt.      
 
           

                     
 
De kast links is leeg              2 thermometers                     Hij bibbert,          Het regent. 
en breed.                        De temperatuur buiten is 0°C. want....  .          Die mevrouw  
De rechterkast is smal.    Water wordt ijs bij 0 graden Celsius.                    heeft een rode 
We zien een brede         Mijn temperatuur is 37°C=geen koorts.               paraplu tegen de 
kast  en een           Ik heb koorts bij 38° C of meer.                       regen.  
lege smalle kast.         37,5°C tot 38° C = verhoging                       De straat wordt 
              nat.  
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Een cirkel is rond.      baby  peuter              kleuter     Ik sta vooraan. 
De lijnen tussen punt A,      0 tot         18 maanden       3 jaar tot        Ik ben aan de beurt. 
punt B en punt C                 ander-       tot 3 jaar            6 jaar     De twee andere  
maken een driehoek.           half          kinderen moeten 
Hoeveel cirkels en               jaar          wachten. 
hoeveel driehoeken            De baby is naakt. De anderen hebben kleren aan. 
zie jij?  
 

                  
sleutels aan      "Ik wil.... ik wil.... ik  wil...!         koffiekoeken               In de puree zit 
een sleutel-      Ik moet dit hebben!"        spinazie. Op de  
ring =     Het meisje zeurt om snoep.       spinaziepuree ligt 
sleutelbos        Mamma: "Nee Maya, en jij        een stukje vis. 
     mag niet zeuren. Stop ermee!"       Daarop ligt basilicum. 
             een vis = een dier 

             
                    allemaal dieren                Ik snijd met een klein mesje 
De mug bijt / steekt in mijn vel. Mijn vel / huid             een komkommer in sneetjes / plakjes 
wordt rood en jeukt. Waar is de tijger?      op een snijplank. 
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Er zit een deuk   De spin woont           raar  haar              Het vierkant      de kubus 
in de bumper   in zijn web.                                              heeft  4 kanten / zijden. 
van mijn auto.                   Alle zijden zijn gelijk. 
             

         
Ik zet mijn handtekening       De huid van dit 
onderaan het contract.          bovenbeen is 
het contract =       slap.  
de overeenkomst 
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de ui = de ajuin       Een bol (knof)look        Zij kuist de trap.       Wat een lief muisje ! 
   heeft teentjes.       Op het bord staat: 
   Hoeveel teentjes       Gevaar !!!  
   ziet u?                            U kunt vallen want de trap is nat. 
 

                 
De bloemen in de            Hij luistert extra            Hij hoort haar. Maar luistert hij ook? 
tuin ruiken heerlijk.          goed.       Denkt hij aan andere dingen? 
 

                            
Kiezen jullie    de groene en de grijze        Hij spuwt het water uit.       slijm 
luiers die je 1x gebruikt      vuil(nis)bak. Men maakt       Hij spuugt het water uit. 
of luiers die je wast ?          aarde van wat er in de 
     groene zit. Men verbrandt de inhoud van de grijze bak. 

    Het rode fietspad kruist de weg. Ik zie ook een zebrapad en ....... . 
     Het is licht buiten. Het is niet donker. Het is nog geen avond. 
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De mevrouw in het midden         Het sneeuwt.          een mand vol         De meeuw 
komt op haar feest.                      Alles wordt wit.               kleren / kledij         vliegt. 
Zij is 100 jaar geworden.              Het is koud buiten. 
 

        
Zij zijn de winnaars van de      Iemand weent op deze foto.   De therapeut voelt 
wedstrijd.         Heeft hij of zij verdriet?                       de buik van de man. 
Ze hebben gewonnen.           Of is deze persoon (= mens) blij?       Waar doet het pijn, 
         Hoe voelt hij / zijn zich?             meneer? 
         Hoe voel jij je? 

             
bloemkool   broccoli             De keukenvloer is van hout.       Hij leest een krant. 
Deze groenten zijn              De hond wacht tot zijn 
heel gezond.                        baas daarmee klaar is. 
 

            
Iedereen pakt een koekje.   Zij dragen dezelfde pyjama.     Zij poetst haar tanden. 
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De klok zegt hoelaat het is.    Het is druk op het terras van het café. 
De grote zwarte wijzer wijst    Ik wijs aan waar nog niemand zit. 
de minuten aan. De kleine              Die stoelen zijn leeg.  De andere zijn 
rode wijzer wijst het uur aan.    bezet. "Is deze stoel nog vrij, mevrouw?" 
 

            
Dit is een plattegrond van     Verstoppertje spelen is leuk.     Ik speel tennis, een sport. 
een studio. Ik kook, zit en     Het jongetje gaat zich             Slaat hij de bal over het net 
slaap in 1 ruimte.      verstoppen.       of in het net? 
 

                     
Die mensen kijken naar het     De fluit ligt en de viool        de tablet =       de tablet = de pil = 
toneelstuk. Op het toneel       staat op de toetsen van       kleine               een medicijn 
staan 2 acteurs en 1 actrice.    de piano.                             computer 
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Oei !  Ik mors  op het         Foei !  Niet plagen, Thomas!          Amaai!   Zij doet yoga. 
tapijt / het kleed.          Amai = Amaai 
 
 

                           
Alle planten bloeien.        Er komt bloed uit.  De verpleegkundige geeft bloed 
bloeien = bloemen geven        Heb jij wel eens  aan de zieke = de patiënt  "pa sjent" 

            een bloedneus? 
 
 

                 
Het peutertje aait de           Welke kleur heeft     De tanden van een haai zijn heel scherp. 
poes / de kat.                      een veer van deze 
               papegaai? 
 

                     
De pijlen laten       De snijmachine   De wind waait.          Zij zwaaien naar elkaar. 
draaien zien.          maakt veel lawaai.      Het waait hard. 
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Naai jij met de naaimachine           De ooievaar eet           De parkiet zit in een kooi. 
of met de hand?     een kikker.                    De vogel heeft lichtblauwe 
Wat zijn die andere dingen?   Hij heeft lange         veertjes. 
4 knopen, 2 spelden, 1 naald   poten. Waar staat 
en een klos met naaigaren.   hij? 
 

           
Een fotomodel is       Mais / Maïs smaakt een        het kompas       Bruiswater / Spuitwater 
meestal mooi.            beetje zoet.        heeft bubbeltjes / 
             belletjes koolzuur 
 

                   
Hij doet veel moeite.                 vlees met paprikasaus De man werkt in de bouw. 
Dit kost hem veel moeite.         De groente is rauw.              Het huis wordt gebouwd. 
 

                                         
Zij draagt lange                 Ik brei de mouwen van      De mannen trekken aan het touw. 
kousen en naaldhakken.    mijn nieuwe trui tegelijk.        Dit is een wedstrijd touwtrekken. 
Vind je de kousen vrolijk?          Winnen de oranje mannen ? 
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Zij rouwen bij hun        Zij zijn in de rouw.    Twee echtparen trouwen.     De kranten zijn 
dode vriend.  Zij hebben verdriet.                 vastgebonden. 
 

          
Beton is sterk.        Cement plakt, is niet sterk.      maakt je eten 
In het beton ligt        De cementmolen en de           zuur en maakt 
ijzer.                               kruiwagen zijn van staal.           dingen schoon / proper . 
 

         
een salade/ sla met sla        Het bedrijf / de fabriek / 
en ...............                        de onderneming heet ....... 
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Ha/Hallo/Hoi ! / Hi !       Bah, wat vies!           schapen op de hei         Hij staat in de hoek. 
Hoe gaat het met je?    Jakkes / Jasses!         Hei bloeit paars.        Voor straf? Was hij stout? 
Hoe gaat het met u,      Kaka op straat is 
meneer Hoet?        niet hygiënisch. 
 

               
Ik lees graag in de bibli-    Ik doe hesp / ham en        Hij houdt een ha-         allerlei haken 
otheek. Het is daar rus-     kaas op een boterham.      mer in zijn hand.    Welke haak heb 
tig, er is geen lawaai.        Ik maak tosti's.  Hij slaat hard.    jij thuis? 

Ik leen daar boeken en video's. 
 

                      
Zie je dat? Iemand           de hal van een apparte-      Jij breekt mijn hart.     Ik plaats een hor. 
haalt de gsm uit de          mentsgebouw  Het is uit tussen ons. 
broekzak van die man.     Een hal is een brede           Dat doet veel pijn. 
Is dat een dief?          gang. De vloer is hard.       Jij houdt niet meer van mij. 
 

                                   
De ober is handig.           een haven van Antwerpen        Ik help de oude dame. 
Hij laat nooit iets vallen.       De kranen halen de boten leeg.     "Dank u voor uw hulp !" 
Hij draagt een blad met bier.           Ik draag de tassen. 



 32 

FOTO'S     ZO  KAN  HET  OOK !                                         04 - 02 -2018 

bij  pagina  84 t/m 91 
 

                     
Ik zie een zeilschip     De tandarts vult het     De baby is net geboren. 
aan de horizon.     gat en de gaatjes.     Hartelijk gefeliciteerd!  Proficiat! 
            Heel veel geluk, klein mensje! 
            De ouders zijn heel gelukkig. 
 

                           
links: de vlag van België        Grote tegels liggen       Het vliegtuig landt.        Ik droog mijn         
rechts: die van Nederland     op de vloer en tegen                 handen met           
        het bad.                                          een doekje.            
 

         
Dit mannetje  Zij gooit iets en hij vangt.       Wat is hier gebeurd? Een auto-ongeluk.   
geeuwt.           Een kettingbotsing.            
Hij moet naar bed.    
      

                    
Een ambulance was            Ik sta op de           De karatespeler slaat          Wilt u het cadeau  
gelukkig niet nodig.            weegschaal.          het stuk hout (of steen?)     mooi inpakken? 
     Ik weeg .....            doormidden.                      Zo is het mooi 
     kilo.  Is dat  Het hout breekt in             ingepakt.  
     teveel of juist goed?           2 stukken.             Wat fraai ! 
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Hij wil een lift naar        Zij stapt in de lift.      Hij maait het gras.          Zij lacht naar jou /u . 
Brugge.        Het lichaam van een mens gaat van hoofdhaar tot en met  voeten. 
 

                           
De kachel brandt.         Zij wacht op      Ze vlecht haar haar.      Ik doe altijd mijn riem 
Hij is aan.        de bus.       Het haar heeft een       aan in de auto.  
Het hout ligt dichtbij.        vlecht.            Dat is verplicht. 
Vuur geeft licht. 
De kachelpijp gaat naar  
het dak. 

                
U ziet twee bochten in de     De lucht is blauw met         Welke vruchten vind je het 
weg.        wat wolken. Ik adem           lekkerst? 
        lucht in. 
 

              
"Zucht eens diep!".    Volle maan in de               Is jouw matras         Lust je ketchup 
De klank van de H is   nacht.                                hard of zacht?         op je gebakken 
een zucht.            ei? 
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De auto rijdt uit de       De oudste jongens maken    Hij springt over     De was hangt aan    
garage.        de jongste jongen bang. de sloot.              de lijn.  
         Ze pesten hem. Foei!!           bungelen = ---> + <--- 
 

               
    gedroogde           een kwart      De buis is lek  
      abrikozen           vruchtentaart met     De buis lekt water. 
              slagroom 
 

         
lente           zomer           herfst          winter       Mijn vriendin is zwanger. 
het voorjaar                      het najaar      
               de   vier  seizoenen 
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Ik knip met een             een glazen             De muur heeft een        een schuur met koeien 
een schaar        schaal                     scheur. 
 

                    
Ik schuur het hout met        sportschoen    schoen met     schoen met     sportschoen met 
een schuurmachine.                          lage hak          dikke zool       naaldhak:  grapje! 
Het hout wordt glad. 
 

                               
    lage laars            hoge          Hij  schrikt van         Het meisje schreeuwt.   Hij schreeuwt = 
           laarzen        een ...........   .            = huilt = weent          hij roept heel 
        (Vlaams)                    hard 
 

                   
Deze mevrouw is blind.          Ben je (een beetje)        een zigzaglijn       Het schilderij hangt 
Zij heeft voorrang met            doof?  Koop een               aan de muur van 
haar witte stok of hond.              gehoorapparaat!                              de woonkamer. 
Met de stok voelt zij de grond/ 
de bodem voor haar. 
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   een ladenkast    de plug en een plug          Zij buigen.            Een gat is groot.  
         met een schroef    Een gaatje is klein. 
 
 

           
Dit minimensje kruipt. 
 
 

               
       een tweede          een derde          een vierde           een vijfde 
       deel van iets            deel            deel        deel 
       de helft van ... 
       een halve ...... 
 

 
Welke emoties zie je? Hoe voelt 
deze man zich? 



	
	
	
	
	
	
	
VIDEO  BLOKLETTERS SCHRIJVEN: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kk6MDGDdlOs 



 1 

HANDLEIDING LETTERS SCHRIJVEN              01-09-2017 

 
1.  Gebruik alleen de losse letter-schrijfwijze die in de les staat . Ons 
schoolse koordschrift met zijn lussen en krullen is veel te moeilijk om 
te doorgronden en in te prenten. Dat koordschrift komt wel als de 
cursist 'lettervast' is geworden.  
 
2.  Start met de kleine blokletters. De instructie is geordend volgens 
startbeweging met de pen, loopt daarom niet parallel aan de cursus, 
maar dat is geen probleem. Wissel cursus en letters schrijven af. 
 
3.  Een cursist die leert schrijven heeft meestal een verkrampte arm en 
hand, knijpt te hard in zijn potlood/pen. Corrigeer zijn pen/potloodgreep. 
Laat hem regelmatig arm en hand 'uitklutsen' en moedig hem aan zijn 
hand te ontspannen.  
 
4.  Om richtingsverlies en bibberschrift door te grote voorzichtigheid 
en gespannenheid te vermijden moet de cursist leren kloeke, 
besliste, elegante, melodieuze bewegingen te maken. 
Je imiteert alsof je een pen vasthoudt, schrijf de letter eerst heel 
groot met de hele arm en hand in de lucht, daarna steeds kleiner. 
Pak gerust de arm/hand van de cursist vast om hem te coachen. 
Verzin samen een melodietje dat de beweging begeleidt (vgl. 
'Schrijfdans' van Ragnild Oussoren-Voors) 
 
5.  Ga dan door op liefst een ongelijnd vel of op een schoolbord of 
whiteboard waarop men grote bewegingen kan maken, die dan 
gaandeweg verkleind worden totdat het past in vakjes van vierkant 
ruitjesrekenpapier of tussen  de hulpregels van schrijfpapier voor 
beginnelingen.  
 
6.  Wijs op de 3 horizontale ruimten ("boven, in het midden, beneden" of  
"lucht, land, water") waarin onze letters geschreven worden en dat alle 
letters de middenruimte innemen. Niet iedereen zíet dat. 
 
7.  Zie erop toe dat de cursisten de onderdelen van de letters in de juiste 
volgorde schrijven, eerst 1, dan 2, dan 3.  Begeleid de beweging met 
vaste instructietermen: bv. " stok, boog, streep, naar links/rechts, omlaag, 
omhoog, rond, schuin, tik (tegen schrijflijn of hulplijn), op de schrijflijn, 
punt".  
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8.  Maak de cursist constant duidelijk dat alle letters op de 'schrijflijn' 
rusten en niet mogen duiken of gaan vliegen, dat de letters van een  
woord dicht naast elkaar staan en dat er tussen woorden lege/witte 
ruimtes zijn. 
 
9.  Zorg ervoor dat de stokken van de letters lang genoeg zijn, zodat  
een h niet op een n gaat lijken, en dan weer kort genoeg, zodat een  a  
geen d wordt.  
 
10.  Introductie van de hoofdletter komt in cursusles 2, want anders wordt 
het wellicht allemaal teveel ineens, tenzij de cursist de hoofdletters al 
beheerst. Die cursist kan je direct leren de eerste letter van de zin met een 
hoofdletter te schrijven, idem de eigennamen. 
 
11.  Ban het gom uit de les. Het vervuilt papier en lokaal. Een fout? 
Gewoon helemaal opnieuw schrijven. 
 
12.  Beter een vriendelijk strenge docent in het begin dan rommelschrift 
als resultaat van een te timide begeleider. 
 
 
 





 



de  medeklinkers                de  klinkers  en  de lange  (klinker)klanken     01-09-2017 
 
  het teken  en   de  naam                    
    

b bee   n  en  a  .  .  .  aa  aai  auw  .  .  .  au   
            .                .   
c cee  p pee        .                .   
 "see"     o  .  .  .  oo  ooi  ouw  .  .  .  ou   
d dee  q       qu   "ku"         
                          
f ef  r er               oe     oei     
             
g gee  s es         
      u  .  .  .  uu  uw  ui   
h ha  t tee         
             
j jee  v vee  e  .  .  .  ee  eeuw               eu  ei 
                    . 
k         ka           w wee                        . 
      i   .  .  .  ie  ieuw                                           ij 
 l el  x ix   "iks"  .             
      .       
m em  y ypsilon  y       
               "ipsilon"              
   z zet         

 

                    .   .   .    d.w.z. hebben dezelfde klank  



M.b.t.  de verticale rijen medeklinkers:  deze alleen spellen volgens het alfabet, dus met hun alfabetnaam en ze ook in willekeurige 
volgorde laten spellen. Spellen= welke letter schrijven we?; wat is  de naam van die letter in het alfabet? 
De  ij  is geen letter van ons alfabet (zie het woordenboek: .... x  y  z). Alleen alfabetspelling is eenduidig. Het voorkomt 
misverstand, dat ontstaat als je met 'de klank' van medeklinkers spelt (zie overzicht meerduidigheid medeklinkers). 
Spellen met 'uh'-klanken bij de medeklinkers (bv: "dit is een buh", i.p.v. "dit is een bee") leidt tot lees-en schrijffouten: nl. weglating 
van de 'doffe e' bij schrijven, of juist inlassing daarvan bij het lezen.  
De  h   heet  'ha' in het Nederlands, geen 'hasj'.  
De  y (ypsilon, spreek uit "ipsilon", vgl. 'ym' in symbool) is zowel medeklinker (j-klank: yoga, yoghurt, Toyota) als klinker (i-klank: 
hobby, pony, pyjama). Een medeklinker is een letter die je niet aanhoudend kan zingen of roepen (bv. 'klank' van m  b  p  is 
slechts 'lippen op elkaar') en die zijn 'klank' pas krijgt in de context van een woord (vgl. pen, heb: 2x een p-klank, maar 
verschillende letters).  
 
M.b.t. de overige rijen:  deze bestaan in de 3e verticale rij uit de klinkers in ons alfabet, die, zo in hun eentje,  een lange klank 
hebben die je kan zingen (diverse toonhoogten) of roepen. Laat dat horen. Hun alfabetnaam en hun klank zijn identiek.  
Hun verdubbeling, resp. ie,  levert dezelfde lange klank op:  aa  klinkt niet langer dan  a :   A10,  pa ,  aap. Alleen met dit lange 
klank-uitgangspunt blijken dubbelzetter- en openlettergreepregel logisch te zijn, en dus makkelijker leerbaar. 
De korte klank van de enkele klinker (ah, oh, uh, eh, ih) ontstaat pas als minstens één medeklinker het woord(deel) afsluit, dus 
door'enkele klinker+medeklinker(s): af, om, uk, ex, in.  Alleen de  e  heeft een tweede korte klank via 'medeklinker + e':  de, je, me, 
we, enz. ('de uh-klank van de  e', oftewel 'de uh-klank zonder klemtoon'). Een korte klank bestaat dus niet op zich! 
 
Vervolgens zijn er de vaste lettercombinaties die zich gedragen als 'lange klanken', waardoor er technisch niets op tegen is ze als 
zodanig te benoemen, of ze zelfs  'klinkers' te noemen. Immers, na een lange klank komt geen medeklinkerverdubbeling, behalve 
in de onvoltooid verleden tijd van zwakke werkwoorden:  Hij raadde correct.  De wond bloedde.  De zin luidde aldus. 
 
Inprenting geschiedt door de klinker(combinatie) hardop te lezen (= Ik hoor...) en dan te spellen  (Ik schrijf ...). Het herhaald spellen 
schept een duidelijk schrijfbeeld van de klank, voorkomt weglating of omkering van letters.  Doe het horizontaal en verticaal. 
Dus:  a   :  "a"      ,  "a"         of    "één a "       maar  liefst  "enkele  a". 
         aa  :  "a"      ,     "a    a"   of     "twee  a's"   maar  liefst  "dubbele  a". 
 y :   "i"      ,      "ypsilon".     (We hebben dus 3 manieren om een  i-klank te schrijven:  i   ie   y )   
auw  :  "auw" ,   "a   u  wee".      (auw, au, ouw, ou klinken allemaal hetzelfde:  blauw, paus, vrouw, koud)  
Merk op dat naast de  y  ook de  i  een  j-klank heeft:   Yasmine, yen, draai(en), hooi(en), groei(en), skai, hoi. 
In je eigen spreken duidelijk onderscheid maken tussen korte en lange klank is een reuze hulp voor de NT2-cursist! 





De meerduidigheid van medeklinkers 
 

 
 
 
 
 
 

 
j je, aai(en), yoga, journaal, Italië 
k kool, cobra, Qatar 
f afval 
s sein, cijfer, zijn, station 
p web, mep 
t kant, hand, bibliotheek 
x ex, ekster 
 
 
ch = "g"  ach dag  ch = "sj"  chef       
sch = "sg"  schoon   ...isch = "ies"  fantastisch  ...ische = "iese"  fantastische 
schr = "sjr/sr"  schrik              

 

j e  k o f s c h i p t a x i 
i     c  v c k   b d  'ks'  
y   q   z     th    
'zj'      t         
'ë'               
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HOE  SCHRIJVEN  WE  IN  HET  NEDERLANDS ?                    basisregels  03-01-2018 
 
 
We schrijven met letters.   We hebben 26 letters. 
 
Een letter heeft een naam.  Het  alfabet  geeft de namen van de letters. 
 
Een letter verwijst naar een bepaalde uitspraak; kortweg, heeft een geluid, een 
klank.   
De klank van de letter is iets anders dan de naam van de letter. 
 
Lezen met de naam van de letters gaat niet. 
We lezen met een klank van de letters. Welk geluid dat precies is, blijkt pas 
als we een lettercombinatie uitspreken. Alleen de a, e,  i, o, u  hebben in hun 
eentje een klank die exact dezelfde is als hun alfabetnaam. 
 
Woorden  spellen  doe  je  met  de  naam  van  de  letter, dus met de 
alfabetnaam  van  de  letter.   Dat  is  het  duidelijkst. 
Spellen =  de namen van de letters van het woord zeggen. 
Woorden  spellen  met  de  klank  van  de  letter  is  niet  duidelijk ,   
want  vaak  kan  je  één  bepaalde  klank*   schrijven  met  verschillende 
letters. 
 
Het alfabet heeft  6  speciale letters. 
Die 6 letters noemen we "klinkers". 
Het  zijn  de  letters    a     e     i     o    u    y ** . 
 
Die 6 letters zijn speciaal, omdat we ze kunnen zingen***  of roepen. 
De andere letters kunnen we niet zingen of roepen. 
 
 
De zingletters noemen we klinkers.    vocals 
De andere letters noemen we medeklinkers.  consonants 
         
 
*  bijv.  de  uh-klank :  de ,  dun ,  hevig , dadelijk 
    bijv.  de  p-klank :  mep , web       de  t-klank:   want , land 
** spreek uit  "ipsilon" want we noemen hier de letternamen. 
***Zing een aanhoudende aaaaa (lange klank!!) in verschillende toonhoogten  etc.   
Houd die klinkerklanken lang/helder/zuiver; maak er geen korte klank (ah-klank) van!!   
De klank van de  y   is  dezelfde als van de   i :  y (lang),  cycloon (lang),  ypsilon (kort) 
 
Medeklinkers hebben geen zingbare klank; het zijn ploffen, gesis, keel- of  mondspanning/-gewrijf  
en krijgen pas 'klank' als er een klinker, lang of kort,  volgt. Laat zien dat je bij de poging om de  
b, m, p  te zingen niet verder komt dan lippen op elkaar met bepaalde spanning, etc. 
 
 
 



 2 

het  ALFABET           26 letters    de namen van de letters           
 
teken   naam     teken   naam        
 
A a     a  a     N n  en 
 
B b  bee     O o  o 
 
C c  cee     P p  pee 
 
D d  dee     Q q  ku 
 

E e  e     R r r er 

 
F f  ef     S s  es 
 
G g     g  gee     T t  tee 
 
H h  ha     U u  u 
 
I i  i     V v  vee 
 
J     j  jee     W w  wee 
 
K k  ka     X x  iks 
 
L l  el     Y y  ipsilon 
 
M m  em     Z z  zet 
 
 
 
A, E, I, O, U, Y   : klinkers  (y  heeft  i-klank)           
 
B,C........X, Y, Z  : medeklinkers (y  heeft  j-klank) 
 
De  klank van de  a  e  i  (y) o  u    in het alfabet noemen we een lange klank. 
 
Zolang de leerder geen notie heeft van de klanken die de letters samen maken, 
leren we hem niet de alfabetnamen van de letters, om het risico van  
'alfabetlezen' ('ba' wordt dan gelezen als 'bea' enz. ) te voorkomen, behalve 
de namen van de klinkers  a, e, i, o, u.  
De klank van de medeklinker leren we aan in combinatie met klinker(s), bijv.:   
na  no  nu    ni  nie  ny     ne  nee.  Daarna komen korte klank, verdubbelde klinker/ie 
en combinaties, bijv.: 
a  na  an  aan     ana   anna ,       a  na  an  aan     ane   anne ,   etc. 
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DE  LANGE  (klinker)KLANKEN*                      basisregels 
 
 
a  .  .  .  .  .  .  aa   aai   auw  .  .  .  . au 
             .                   . 
                  .                   . 
o  .  .  .  .  .  .  oo   ooi   ouw  .  .  .  . ou 
 
 
    oe   oei 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
e  .  .  .  .  .  .  ee   ei   eeuw  eu         
     .                                                                     
     .                                                                      
i   .  .  .  ie . . . y   ij                   ieuw                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                              
u  .  .  .  .  .  .  uu   ui   uw 
 
 
 
 
 
* Ook de letterclusters, vaste lettercombinaties,  in de 3e, 4e, en 5e verticale rij 'gedragen zich' als 
die van de eerste 2 verticale rijtjes, dus er is technisch niets op tegen ze ook simpel 'klinkers' 
danwel 'lange klanken' te noemen. Immers: na een lange klank komt geen 
medeklinkerverdubbeling, behalve in de onvoltooid verleden tijd van zwakke werkwoorden:   
Hij raadde correct.  De wond bloedde. 
 
De klank hardop lezen en dan spellen volgens het alfabet (=welke letter schrijven we?) .      
Dus:  a   :   "a"    ,    "a"         of    "één a "       of   "enkele  a" 
         aa :    "a"   ,     "a - a"   of     "twee  a's"   of    "dubbele  a"  
 
.    .   .    = dezelfde klank !!    aa  klinkt niet langer dan  a :   A10,  pa ,  aap . 
auw, au, ouw, ou klinken allemaal hetzelfde:  blauw, paus, vrouw, koud . 
Nogmaals, de enkele e heeft op zich een lange klank, denk maar aan  wegnummering: E40, en de 
additieven, de E-nummers, en de enkele   e  in woorddelen: Eva rijdt al etend op de E17.   
 
Omkering en weglating van letters voorkom je als de leerder uit zijn hoofd de lettercombinaties 
kan spellen, bv. : "eeuw" , dubbele  e    u    wee.  
Woorden alfabetisch kunnen spellen, geeft de leerder een vast woordbeeld. 
 
Het waarom van de eerste twee verticale rijtjes wordt hierna uitgelegd op p. 5 e.v. 
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de klank van de  y  en de  i :   
y  en  i  =  i      hobby,  pony,  pyjama , ski , kiwi  
y  en  i  =  j-klank yoghurt, yoga,  draaien, groeien, skai, hoi! 
 
de klank van de  b  en de  d  aan het eind van een woord:   
club,  heb ....:  de  b  heeft een  p-klank.  
land,  eind ....:  de  d  heeft een  t-klank. 
 
de  klank  van  de  c, ch, schr: 
ca = k-klank  Canada   capsule    
cu = k-klank  Cuba      cultuur 
co = k-klank  coca cola    code     collega 
(auto --->  k-klank) 
 
ce = s-klank   directrice     WC    cent 
ci  = s-klank   citroen  politici (geen -sji !)   cirkel 
cij = s-klank   cijfer 
cy = s-klank   Cyprus  cycloon 
 
cl cr = "kl kr" club crisis  
ac  ec  ic  oc  uc  yc  =  "ak  ek  ik  ok  uk  ik"        
 
ch  = "g"  lag     lach     school 
schr  =  "sjr / sr" schraal   schrik   
 
de klank van  -isch(e) aan het eind van een woord: 
-isch = "-ies"       -ische = "-iese"         fantastisch(e) 
 
de  klank van  -atie,  -etie, -itie, -otie, -utie  is: 
"asie/aatsie,  esie/eetsie,  isie/ietsie,  osie/ootsie ,  usie/uutsie 
natie, nationaliteit, discretie, politie,  emotie, munitie" 
 
de  klank van de   qu + klinker is  meestal "kw..": 
qua     quorn    quiz  
 
de  ng/nk-klank: 
an ang  ank  ban   bang  bank 
en eng  enk  ren  kreng  krenk   
in ing  ink  zin  zing  zink 
on ong  onk  pon  gong  bonk   
un ung  unk  bundel bungel bunker 
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EEN  MEDEKLINKER  VóóR*  DE  KLINKER    a , i/ie  , o , u , y (als i) 
 
de klinker blijft lang  aan  het  eind*  van een woord of woorddeel: 
 
 
a ba   ca   da   fa   ga   ha  ja   ka  la  ma   
 na pa   ra  sa  ta  va  wa   xa   za     
 bla cla   fla   gla  kla  pla  sla  vla  kna  sma  sna  spa 
 bra   cra  dra   fra   gra   kra  pra  tra   vra  wra   
          sta   stra   zwa      scha   schra 
 
i bi  bie   ci  cie   di  die   fi  fie   gi  gie   hi  hie   ji  jie   ki  kie   li  lie    
 mi   mie  ni  nie   pi   pie   ri  rie  si  sie  ti  tie   vi  vie  wi wie   xi   xie  zi   zie 
 ski   kli  klie   spi  spie   cri   kri  krie   gri  grie   pri  prie   sti   stie  tri  trie 
 schie  schrie 
 
o bo   co   do   fo   go   ho   jo   ko   lo   mo 
 no   po  ro  so   to   vo   wo   xo   zo  
 blo  clo   flo   glo   klo   plo   slo   vlo  kno  sno  smo  spo       
 bro  cro   dro   gro   kro   pro   tro   vro   sto   stro 
 scho   schro 
 
u bu   cu   du   fu   gu   hu   ju  ku   lu   mu   
 nu pu   ru   su   tu   vu   zu 
  flu   glu   plu   slu   bru   cru   gru   stu   stru   
 schu 
 
 
*   Of: Een medeklinker en dan de klinker. 
      Of: De klinker na de medeklinker.  
 
Leg de lees-/schrijfrichting uit en de  woorden 'woord', 'woorddeel',  'voor', 'achter', en 'eind'. 
Voor de  y als klinker geldt hetzelfde als voor de i . 
 
Dat in Vlaanderen de lange klank vaak wordt verkort, terwijl de schrijftaal daarmee niet 
correspondeert, maakt correct schrijven voor de taalleerder tot een moeilijker opgave. Het is 
daarom raadzaam de uitspraak beter aan te passen aan de schrijfwijze: open lettergreep dicteert 
een lange klank, gesloten lettergreep een korte (ah- eh- ih- oh- uh-klank). 
 
Een woord heeft zoveel woorddelen als er klinker(groepje)s tussen medeklinkers te tellen zijn:  
schuurpoeder . Het ritme van het woord kan je dus zien! Zie hierna: HET MEERVOUD. 
Basisregels woorddeel-verdeling:   
bij klinker-1 medeklinker-klinker: vóór de enkele medeklinker (pri-ma);   
bij klinker-2 medeklinkers-klinker: tussen de 2 medeklinkers (kas-sa) 
 
Wijs de leerder op de i-klank van de y  in (Engelse) woorden als baby, pony , hobby, sorry.....  Wijs  
hem  ook  op  de  j-klank  van  de  y :  pyjama , yoga , Toyota , yoghurt .. 
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MAAR  bij  de     e  :   
 
 
EEN  MEDEKLINKER  VóóR  DE  KLINKER  e 
 
1.  aan het  eind  van  een  woord*: 
 
de  e    krijgt  een  uh-klank,  een  korte  klank   

 
      e   de ge    je    me   te   we ze 
   be    fe   ke   le   ne   pe   re   se   ce   ve    (maar: muzieknoot re) 
 
daarom  ee    aan  het  eind  van  het  woord ** 
als  we  daar  een lange  e - klank horen: 
 
e  me  mee    
  te  thee    
  we  wee    twee 
  ze  zee      
    fee   nee   ree  vee   slee   idee   
 
 
2.  Een  medeklinker  vóór de   e   ergens  anders  in  een  woord, dus bij woorden 
met meerdere woorddelen:  
 
de  e  krijgt een  uh-klank,  een  korte  klank:   dezelfde , radeloos 
of 
de  e   blijft             e ,        een  lange  klank: eten,  deze , zeker,   
           betegelen  (zie p. 10) 
 
Je moet bij meer woorddelen de verklanking van het woord kennen om te weten 
of je de  e  met  e-klank of met uh-klank uitspreekt (behalve bij tweemaal een  e:  de 
eerste is altijd een e-klank, de 2e een uh-klank: hete , meten, beter, scheve . Dit laatste geldt niet 
bij infinitieven met 3 of meer woorddelen:  Ik  beken -bekennen-.  Ik zie  2  beken !) 
 
* Of: ...en deze klinker e is (bijna) de eindletter/laatste letter van het woord.  
De  uh-klank van de  e   is een onbeklemtoonde uh-klank: 'doffe/stomme  e ' of  'sjwa'  genoemd. 
De uh-klank mét klemtoon wordt geschreven met een  u :  bussen . 
Het woorddeel dat ik beter/duidelijker/helderder/met meer nadruk  hoor, heeft klemtoon. 
 
Deze regel en de voorafgaande regel combinerend, laat de leerling nu woorden schrijven die 
onder de zgn. openlettergreepregel vallen: dame  lade  hoge  rake  kale  . 
Laat zien dat, als er dan nog een medeklinker volgt, de  uh-klank blijft:   
dame  - dames,  lade - laden,   rake - raken,  tafe - tafel.  
Wijs erop dat je het eerste deel van het woord het duidelijkst hoort; dat heeft de klemtoon/het 
accent. Het 'onduidelijke' 2e woorddeel schrijven we met een  e  (tenzij er een g  volgt, dan 
schrijven we  -ig,  etc., zie pagina 8 bovenaan.) 
 
** bij samenstellingen ( = een woord + een woord) blijft de  ee  staan:  theepot, veeboer 
Beide woorddelen hebben zelfstandig ook betekenis.  
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EEN  MEDEKLINKER  ACHTER  EEN  KLINKER: 
 
de klinker krijgt een korte  ah-  eh-   ih-   oh-   uh-klank:              

         
a ab ("ap")*  ac  ad ("at")*   af   ag  ach  ah  ai  ak  al  am  an  ap  ar as  at  
 ax   alt  arts  angst   
 
e eb  ec  ed  ef   eg  ech  eh   ek  el  em  en  ep    er  es   et  ex   erg  erwt 
 
i ib  ic  id  if  ig  ich  ih  ik  il  im  in  ip  ir  is  it  ix    inkt 
 
o ob  oc  od  of  og  och  oh  oi  ok  ol  om  on  op  or  os  ot  ox   ons 
 
u ub  uc  ud  uf  ug  uch  uh  uk  ul  um  un  up  ur  us  ut  ux      urn   
 maar niet   bij    u + w : 
 uw duw  ruw   gruw   sluw    stuw  
 
* Wijs erop dat de  b  aan het eind van een woord wordt uitgesproken als een  p,  de  d  als  t. 
 
De enkele klinker is dus niet een korte klank, maar wordt dat / verandert daarin  
door de afsluitende medeklinker. Een korte klank is een duo!  Wijs hierop. 
 
Daarom    aa     ee    ie   oo uu als ik een lange klank hoor en dan  
een  medeklinker: 
 
a gaf**  gaaf    kas  kaas 
 zal  zaal    bar  baar 
 man  maan    tak  taak 
 
e en  een     hel  heel 
 ben  been    gen  geen    
 weg  weeg    er  eer   
      
i is  iets     vis  vies 
 lig  lieg    lis  lies 
 wil  wiel    wit  wiet 
       
o bos  boos    dos  doos 
 bom  boom    som  zoom 
 mot  moot    rot  rood 
 
u dus  duur    ruk  ruw 
 bus  buur    grut  gruw 
 zus  zuur    stuk  stuw  ! 
 
** Zorg voor een heel duidelijk uitspraakverschil tussen het woord met de korte klank en dat met 
de lange klank. Leg de betekenis van enkele voorbeeldwoorden uit,  en verder  voor zover de 
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cursist daarin geïnteresseerd is. We hebben het hier dus over woorden of woorddelen die 
eindigen op 1 of meer medeklinkers. 
 
Wat weet je van de enkele  e  ? 
De enkele letter  e  is  een speciale letter, want hij kan in een woord 3 
verschillende klanken hebben: 
e-klank   :  eten,  meten 
eh-klank :  les , lekker 
uh-klank :  even , betalen 
 
Je cursist kan nu, als hij de voorgaande instructie begrepen heeft, deze 
woorden/woorddelen correct lezen en schrijven (idem voor de andere klinkers en 
medeklinkers): 
 
M.b.t.  de    e  heeft hij dit leren begrijpen: 
e ne* en  een nee      * uh - klank  
 
M.b.t. de  a  begrijpt hij dit: 
a na an aan  
 
Al combinerend komen we tot:  a na  ana       an na      anna 
         a ne     ane       an ne      anne 
          e ne     ene       en ne     enne 
 
Anna  eet  ananas .   Anne  eet  ananas. 
Wijs erop dat 'ananas', gezien de schrijfwijze, door  velen verkeerd wordt uitgesproken: nl. als 
"annanas". De algemeen geaccepteerde schrijfwijze nemen als 'dictaat' voor de uitspraak, 
bevordert de standaardtaal 'algemeen Nederlands'. 
 
De volledige 'modellen'/'basiscombinaties'/'algoritmen' zijn dus: 
 
e ne* en een nee  ene  enne 
a na an aan   ane             anne 
 
Achter de eind-e (uh-klank) kunnen we een medeklinker plaatsen zonder 
klankverandering: 
111  nnnn   Ik  zie  drie  enen  en  vier  ennen. 
 
En zonder klankverandering kan je ook  vóór  het eerste woorddeel 1 of meer 
medeklinkers zetten:  
   
ene    bene  benen  wenen   lenen  stenen .... 
enne    penne  pennen 
ane     mane   krane   kranen  
anne   manne  mannen    
 
Het model voor de  i  ziet er  zo uit, omdat zowel  i  als  ie  aan het eind van een 
woord(deel) kan worden geschreven: 
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i ki  ik iek  iki   ikki  ike / ieke    ikke 
 kie    ikie      ikkie         
 
Laat bij het uitleggen van een woord, steeds  (deels) het toepasselijk model zien.  
Bijv. stok :   o  ko   ok     ook  oke        okke 
           tok    took          toke       tokke   
                            stok   stook           stoken    stokken 
 
In 'stokken' is de eerste  k  nodig om aan te duiden dat de  o  een korte klank 
heeft. De tweede  k maakt de uh-klank van de e.  Wijs de leerder erop dat we die 
k's als één geheel uitspreken. We zeggen niet "stok-kun", maar "stoh-kun".      
 
 
HET  MEERVOUD /  twee  woorddelen  =  twee  lettergrepen  
 
het enkelvoud =  één  
1  boek    Dit woord 'boek' heeft  één woorddeel.  
Je ziet ook maar 1 klinker(groepje). 
 
het meervoud = twee of meer 
 
Je kan het aantal woorddelen/lettergrepen in een woord  zien. 
Hoeveel keer zie ik een klinker(groepje)?   
boek  1 keer = 1 woorddeel, desnoods 1 handklap of tik op de tafel.  
  Maak daar een kreungeluidje bij om het ritme goed te laten horen. 
boeken 2 keer = 2 woorddelen;  
boekentas   3 keer = 3 woorddelen. 
 
Je schrijft een woorddeel  volgens dezelfde regels als een woord van 1 
lettergreep (behalve bij bepaalde persoonsvormen in de verleden tijd). 
 
In het Nederlands maken we  soms  het meervoud  met   -s:   
een jongen, tien jongens;   een meisje, veel meisjes,  dame  dames . 
Maar meestal met:   - e n  (spreek uit:   e   en)  achter het woord in het enkelvoud. 
Dat spreken we niet uit als 'en', maar als 'un'  (honden,  baarden)  omdat de 
laatste letter van het enkelvoudig woord naar het volgende woorddeel verhuist 
en daardoor de  uh-klank van de  e  gaat  vormen:  
hond  hon-den,  baard  baar-den,  vlieg  vlie-gen. 
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Voor de duidelijkheid: 
 
" 4 boeken"  (heel langzaam zeggen )  =   bóe  -  ken . 
We horen  een  duidelijke  oe-klank  (boe-)   en    een  uh-klank  (kuhn). 
Je hoort: de  k  van  boek  gaat naar het  tweede deel van het woord.   
Logisch (iets dat moet komen),  want daar maakt die letter  k  de uh-klank van de  e .  
Dit woord 'boeken' heeft twee woorddelen." 
en je geeft de cursist het volgende werk te doen (woorddeelstreepje zetten): 
 
Ik schrijf de letters  e n  achter een woord.   
De laatste letter maakt met de  e   de  uh-klank in deel 2 van het woord: 
 
 boek     mouw 
+                en     +           en  
 boe-ken    ................ (Schrijf het woorddeelstreepje erbij.) 
   
 
De w  van 'mouw' behoort nu bij het tweede woorddeel, want 
maakt de uh-klank van de   -e n .  
  
  
 pijp            deuk 
 +            en      +              en   
 ..........     ..............  
 
  
 wiel     duim 
+              en     +              en 
 ...........     .............. 
 
 
 voet     rij 
+              en     +        en       De  ij  blijft  samen, anders staat  
     ..............   .........         er  ri - jen met een i-klank!!   
 

               
 pauw                     eeuw 
+                 en      +              en 

.............    ............. Ja,  eeu-wen. 

 
 
 neus     huis 
+                en      +            en       De eind-s verandert vaak    
 neu-zen (!)       ...............           in een  z +  e ! 
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Als het woord eindigt op 2 medeklinkers: 
 

 kast    staart 
   +            en                    +                 en 

  kas-ten  
 
 
Eindigt het eerdere woorddeel op een lange a-, e-/ee-, i/ie-, o- , u-klank, dan 
noemt men die een 'open lettergreep'. Die eindigt zoals beschreven op pagina 5  
(= openlettergreepregel):  zaal  za-len  zalen. 
 
Eindigt de eerdere lettergreep met een korte klank, dan is er sprake van een 
'gesloten lettergreep'. Horen we aan het eind van die lettergreep 2 of meer 
medeklinkers dan is er voor het meervoud geen probleem. De eerste lettergreep 
blijft kort als de laatste medeklinker naar de volgende lettergreep verhuist:  krant   
kran-ten  kranten,  ker-ken  kerken. 
Maar als de eerdere lettergreep eindigt op korte klank en je hoort maar 1 
medeklinker dan redeneren we zo, bijvoorbeeld: 
 
Je zegt:   "1 kat,  2 katten".  
Je zegt nogmaals heel langzaam:  "káh-ten, .....wat hoor je? 
Ik hoor  káh... dat betekent dat er een medeklinker achter de 
a komt, want ik moet een korte klank maken. Ik schrijf dus: 
kat  , met deze letter  t, want die komt na die ah-klank. 
 
Daarna komt de klank  -tun. Die uh-klank heeft geen accent, dus die 
uh-klank schrijf ik met een  e .  Om een  uh-klank met een  e 
te maken heb ik een begin-medeklinker nodig. Dat kan hier ook 
alleen maar de  t  zijn. Ik schrijf dus 'katte ---> katten met  
dubbele t . Deze verdubbeling noemen we de 'dubbelzetter-regel'. 
 
 
Heb je te maken met cursisten die eerder les hebben gehad op de schoolse wijze 
(enkele klinker is kort, verdubbelde is lang), dan is wellicht deze extra uitleg nog 
nodig: 
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Ik hoor een lange klank a, o, u , dan de medeklinker en dan 
uh-klank. Dit betreft dus de zgn. openlettergreepregel. 
Doe de voorbeeldwoorden eerst, langzaam sprekend, louter mondeling.  
Daarna leest de cursist mee . 

 
 
1 zaal,  2 zalen  de  l   van zaal  maakt de  uh-klank van de   e    
                en  is  dus bij het 2e deel van het woord: 
 zaal     
   +        en 
 zaa-len            geen   aa   aan het eind van  een woord(deel)  
           zie  pa, ma, sla .....    dus:   za-len    zalen 
 
             
1 boot,  6 boten      de  t  van  boot  maakt de  uh-klank van de e  
        en is dus bij het 2e deel van het woord: 
 boot 
    +        en 
 boo-ten  geen   oo   aan het eind van een woord(deel)  
          zie  do, ho,  fo, .....  dus:  bo-ten    boten 
 
 
1 buur,  8 buren       de  r  van  buur  maakt de  uh-klank van de  e    
                en is dus bij het 2e deel van het woord: 
 buur  
    +         en         
 buu-ren      geen  uu   aan het eind van  een woord(deel) 
        zie  u, nu, plu  dus:  bu-ren     buren 
           
 
Wat we doen bij de  a, o, u, doen we ook  bij  de   e : 
 
1 teen,  5 tenen      de  n  van  teen  maakt de  uh-klank van de   e     
                       en is dus bij het 2e deel van het woord: 
 teen 
    +        en 
 tee-nen   nu geen  ee  aan het eind van een woorddeel, maar:    
       tenen.   
 
Hier heeft het eerste woorddeel namelijk geen zgn. zelfstandige betekenis: 
"tee" van 'tenen'  heeft hier geen betekenis.  
Heeft het woorddeel met de lange e-klank aan het eind wél betekenis, wat bij 
samenstellingen (d.w.z. een woord + een woord) of bij meervouden als tweeën 
het geval is, dan blijft de dubbele  e  staan: theezakje', meedoen, zeeman. 
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Geef deze oefening: 
Let op:    ie  blijft   i e * 
 
* is een basisregel! Geldt alleen voor  woorden met 2 woorddelen. Bij 3 woorddelen kan het 
anders worden: fabriek  fabrieken  fabrikant. 
 
 
1  wiel  4    wielen 
 
1  dier           13  ...... 
 
Ik kies .  De vrouwen  ...... . 
 
1 riem           veel  ...... 
 
1  aap          7   ......   1 vuur         2  ...... 
  
1 zaag          14  ......    1 buur       8  ...... 
 
Ik vraag.         De  meisjes  ...... .       Ik stuur.       De moeders ...... . 
 
       1 uur                veel  ...... 
 
1 been          12  ......   1 oog        4  ......   
 
1 reep           5  .......    1 boom     11  ...... 
 
Ik eet.    Wij  ...... .    Ik hoor.     Ivo en Nina  ...... . 
 
Ik heet  .......        Jullie  ......   niet zo. 
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Maar hoe gaat het bij een korte,  ah-  eh-  ih-  oh-  uh-klank ? 
Verzin nu samen dergelijke woorden (jas-jassen, tas-tassen, klas-klassen, mes-
messen  etc. Doe dat alleen mondeling en zeg  bah-len, meh-sen  enz. , niet 
ballll-len, messs-sen want dat doe je in de spreektaal niet en dus hoort men dat  
niet zeggen!! 
                    + 
Ik hoor een korte klank en dan een medeklinker met uh-klank: 
   
1 bal,   4 ......  de  l  van bal maakt de uh-klank  van de  -e n 
   en is dus bij het tweede deel van het woord 
      bal 
+         en 
     ba- len   maar nu staat er ba......   
            Dat is niet goed, ba heeft een lange klank,  
   dus  l  erbij:   bal-len   ballen 
 
1 mes,  3 ......  de  s  van mes maakt de uh-klank van de  -e n 
   en is dus bij het tweede deel van het woord: 
    mes 
+         en 
    me-sen      maar nu staat er  me......  ("muh"    zie de, je, ge-   of   
                "mee"     zie tenen).   
         Dat is niet goed, dus  s  erbij:  mes-sen    messen 
 
 
1 kip, 8 ......      de p  van kip maakt de  uh-klank  van de   -e n 
            en is dus bij het tweede deel van het woord: 
    kip 
+       en 
    ki-pen        maar nu staat er  ki...... 
            Dat is niet goed, dus   p  erbij:  kip-pen   kippen 
 
 
1 bon,   5 ......       de  n  van bon  maakt de  uh-klank  van de  -e n 
   en is dus bij het tweede deel van het woord:     
    bon 
+       en 
    bo-nen        maar nu staat er bo...... 
            Dat is niet goed, dus  n  erbij:  bon-nen    bonnen 
 
1 brug,  2 ......     de  g  van brug  maakt de uh-klank van de  -e n 
           en is dus bij het tweede deel van het woord:  
   brug 
+        en 
   bru-gen     maar nu staat er  bru...     
      Dat is niet goed, dus  g  erbij:  brug-gen bruggen 
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Dus,  de zgn. dubbelzetterregel:  
  
Als ik hoor    korte klank + één medeklinker + uh-klank 
dan moet ik de medeklinker tweemaal schrijven; 
de eerste medeklinker maakt de korte klank, 
de tweede medeklinker maakt de uh-klank van de  e .  
 
 
En nu goed lezen:               korte klank           lange klank 
 
     padden  paden 
     bakken  baken 
     hallen       halen 
     tellen           telen 
     petten  peten 
     redden  reden 
     kille   kilo 
     bitter      liter 
     zonnen  zonen 
     koppen  kopen 
     rokken  roken 
     mussen  muze 
     ruggen  ruzie 
 
 
Nog even een weetje. 
 
De   uh-klank- zonder-klemtoon schrijven we met : 
 
1.     -e               (aarde,  lange, ruiken) 
2.     - i         -ig (aardig)     

         -ik (monnik, monniken)    
3.     -ij       -lijk (heerlijk)  
4.     -u       -us  (kubus)  
                   -um (datum) 
 
 
Renée Laqueur-van Gent    
renee@laqueur.eu   
NT2-vrijwilligersgroep vzw Elcker-Ik Centrum, Antwerpen 
www.elcker-ik.be 
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Basistaalregels methode drs. W.J. de Haan (een kleine selectie daaruit)   20-08-18 
Voor aanschaf van die methode: zie www.tmuitgevers.nl/abc-methodehaan.nl 
 
Voor de leerder die al over de nodige woordenschat Nederlands beschikt. 
Voor de begeleider die wil weten hoe iets uit te leggen. 
 
Een taalregel 1x per dag hardop en correct samen met de leerling lezen, versnelt 
het automatisch toepassen van de taalregel door de leerling aanzienlijk.  
U kunt regels uitknippen, op kaartjes plakken en door elkaar hardop laten lezen. 
 
hoofdregel = alle klanken die onder dezelfde regel vallen. 
deelregel  = een gedeelte van een hoofdregel. 
Woorden die de cursist moet kennen, maar die er niet op staan, zet u erbij.  
De enkele letter wordt altijd uitgesproken/gespeld met zijn alfabetnaam. 
 
De in het taalonderwijs ingeburgerde terminologie 'lange en korte klinkerklanken' 
is ongelukkig gekozen; een lange klank duurt niet langer dan een korte klank, 
beide kan je lang aanhouden. 
Nodig de cursist uit om zelf eens het klankverschil te benoemen; hoog/laag, 
mooi/niet mooi, licht/donker, blij/somber..... 
 
Ga altijd na of de leerder de betekenis van de woorden begrijpt. 
 
Laat de leerder de regel aan u uitleggen nadat hij die zo'n 5 - 7 dagen heeft 
gelezen. 
     
 
  
          Ik lees van links naar rechts. 
 De letter die ik het eerst hoor, moet ik het eerst schrijven. 
 
 
 
      
 
  
          Een gewone zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 
 Een vraagzin begint met een hoofdletter en eindigt met een  
 vraagteken. 
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De LANGE KLANK van de enkele klinker: 
 
      deelregel  
 
          a  
 
 Ik schrijf er een medeklinker  vóór . 
 De lange klank van de  a  blijft  lang : 
 
  a  fa,  ga,  ha,  ja,  ma,  na,  pa,  sla 
 
 
Laat zien dat de regel ook geldt als er niet 1 maar meerdere medeklinkers vóór geschreven 
worden. Maak samen ook andere (delen van) woorden die onder de regel vallen. Doe dat ook bij 
de navolgende regels. 
 
     deelregel  
 
 o   
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  vóór . 
 De lange klank van de  o  blijft  lang : 
 
  o  do,  ho,  Jo,  Ko,  po,  To,  zo,  vlo,  stro 
 
     maar:  de zoo (= de dierentuin) 
 
 
Vertel de leerling dat 'zoo' een Engels woord is, dat in het Engels als  "zoe" wordt uitgesproken, 
maar dat wij dat hebben vervlaamst tot "zo". In Nederland laat u het 'maar' weg. 
 
     deelregel  
 
 u   
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  vóór . 
 De lange klank van de  u  blijft  lang : 
 
  u   nu          paraplu 
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     deelregel  
 
  
          i  
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  vóór . 
 De lange klank van de  i  blijft lang : 
 
  i        mi,  si ,    ski 
 
 
 
Zodra de cursist dat aankan, vervangt u afzonderlijke deelregels door deze 
overzichts-deelregel  
 
     deelregel  
  
 Ik hoor    a ,   i ,  o ,  u   . 
 Ik schrijf een enkele     a ,  i ,  o ,  u . 
  
 Ik schrijf er een medeklinker  vóór. 
 De lange klank van de  enkele  a, i,  o,  u  blijft lang:    
 
  a  la 
  i  mi 
  o  zo 
  u  nu 
     
 
 
    deelregel     e  
 
  
 e    
 
 Ik schrijf er een medeklinker  vóór . 
 De lange  e-klank VERANDERT in een korte  uh-klank: 
 
  e   de,  ge,  me,  te,  we,  ze 
      
                                                            maar:    re (muzieknoot) 
 
 
Wijs de cursist erop dat je op grond van de regel bij de a,i,o,u  zou verwachten dat de klank van 
de  e  ook  lang blijft, maar dat dat dus  niet het geval is.  Alleen bij het  toonladderwoordje 're'  
is dat zo.   
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Zodra de leerling dat aankan, vervangt u de voorgaande regels door de 
navolgende hoofdregel: 
 
     hoofdregel  
 
 Ik spreek de enkele  a,  e,  i,  o,  u  uit zoals ik ze hoor in het ABC : 
 met een lange klank. 
 
 Ik schrijf er een medeklinker  vóór . 
 De lange klank van de   a,  i,  o,  u   blijft lang. 
 De lange  e-klank VERANDERT in een korte  uh-klank: 
 
  a  la     MAAR:   e           de 
  i  si      ze 
  o  zo      me 
  u  nu      te  
                we 
           
 
 
De  uh-klank van de  e  wordt dus aangeduid/'gemaakt' door de voorafgaande  medeklinker! 
Met deze regel kan je eigenlijk nu al ‘open lettergreep’-woorden maken als:   la + de = lade,  la 
+ te = late, la + ma = lama,    sa + la + de = salade,    ho + ge = hoge,  ru + we = ruwe , enz. 
 
Maakt de leerling mama/papa,  wijs er dan op dat de uitspraak van elk woorddeel een lange a-
klank dient te zijn en dat men, gezien de schrijfwijze, deze twee woorden in de praktijk fout 
uitspreekt, nl. met een korte klank  (eigenlijk te schrijven als: mamma/pappa). 
  
We zagen al dat een medeklinker vóór de letter  e   aan die  e  een  uh-klank 
geeft. 
Wat moeten we nu doen als het woord niet op een  uh-klank eindigt, maar op 
een lange e-klank?  Dan moeten we er een   e  bij zetten! De regel is dus: 
       
 
 Ik hoor een uh-klank aan het eind van een woord. 
 Ik schrijf  één   e  . 
 
 Schrijf ik  e e  , dan hoor ik een lange  e -klank : 
 
  te    thee 
  me    mee 
  we    wee  twee 
  ze    zee 
 
   
Lees: Schrijf  ik  dubbel eeh.  Desgewenst aanvullen: maar: re (muzieknoot).        
Of omgekeerd:  



 5 

    

 
 Ik hoor een lange  e -klank  aan het eind van een woord. 
 Ik schrijf   e e . 
 
 Schrijf ik één  e   , dan hoor ik een  uh -klank : 
 
  thee    te 
  wee    we 
  zee    ze 
 
  
 
     deelregel 
 
 Ik hoor aan het eind van een woord een  lange  i -klank . 
 Ik schrijf  ie  of  i : 
 
  die    taxi 
  drie    ski 
  wie    kiwi 
 
      maar: baby   Suzy   pony   hobby 
 
Lees:  Ik schrijf    ieh  eeh     of    ieh . 
 
 
    hoofdregel 
 
 Ik hoor aan het eind van een woord een  lange  ie/i -klank . 
 Ik schrijf meestal  ie  : 
 
  die    maar:  januari   februari 
  knie     juni   juli   kiwi   mini  maxi 
  wie     ski   taxi   tosti 
  televisie 
  koffie 
        
 
Lees:  Ik hoor....een lange ieh of ieh-klank. Ik schrijf meestal   ieh  eeh .   of 
           Ik hoor....een lange ieh-klank. Ik schrijf meestal  ieh  eeh. 
Het linker rijtje lijkt kort, maar deze lijst is, als je hem af zou maken,  enorm lang! Het rechter rijtje 
heeft wellicht woorden die de leerling nog niet moet kennen. Desgewenst kunt u die weglaten, 
maar weet wel dat het voor je leerling goed is zijn vocabulaire te verruimen. 
Uiteraard kunt u het 'maar' ook uitbreiden:  alibi   bikini   safari  macaroni   kolibri  
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     basisregel  
  
 Ik zie in een woord de letter  c . 
 Ik spreek de  c  uit als een  k  vóór een  a , u ,  o  of vóór een medeklinker. 
 Ik spreek de  c  uit als een  s  vóór een  e , i , y : 
 
 café      cent   
 advocaat     docent 
 cursist     cijfer 
 speculaas     citroen 
 code      cycloon 
 contract 
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De KORTE KLANK van de klinker vereist minimaal 1 medeklinker die erna komt: 
 
             deelregel  
  
  a  
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  achter . 
 De lange  a - klank  VERANDERT in een korte  ah -klank : 
 
  a  af    al   An   as   arm   arts   angst 
 
 
De regel geldt ook als meerdere medeklinkers het woord afsluiten. 
 
Omdat de  h  aan het eind van een woord niet wordt uitgesproken, gebruiken we   
a + h  om een korte klank weer te geven. 
 
Laat vervolgens zien dat, wanneer je een medeklinker achter een enkele klinker  schrijft en die 
medeklinker sluit het woord af (= een laatste medeklinker), er niets aan de klank van de enkele 
klinker verandert als je nog een of meerdere medeklinkers aan het begin   van het woord zet: 
 
  a            al 
             tal 
            stal 
            stak 
           strak 
 
Verander steeds 1 letter om telkens andere woorden te maken, dus stapje voor stapje. Laat de 
leerling een zinnetje bedenken met het nieuwe woord. Als de leerling het aankan verander je 
tegelijk meerdere medeklinkers en de klinker. 
 
Blijkt hij bepaalde letters niet te kennen, of te verwisselen  (T1a t/m c), dan geeft je of maakt je 
samen woordparen. 
 
Bv.:  de leerling kent de  l  niet: 
 
  a  la 
  a  sla 
  a  slap 
  a  al 
  a  als 
  a  mal 
  a  mals  enz.  m.b.t. andere klinkers 
 
Als de leerling de  l  verwart met een andere medeklinker, maak je met de  l  en met die 
medeklinker woordparen. Altijd de beide polen van de verwarring naast elkaar zetten: digitaal 
uitleggen! 
 
Bv.: de leerling verwart de  b  en de  d: 
  bak  dak 
  bek  dek 
  bim  dim 
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             deelregel  
  
 o   
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  achter . 
 De lange  o - klank  VERANDERT in een korte  oh -klank : 
 
  o          of    om      op     os    ons 
 
 
 
             deelregel  
  
  u  
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  achter . 
 De lange  u - klank  VERANDERT in een korte  uh -klank : 
 
  u  uk   urn 
 
        maar:  uw 
 
 
 
             deelregel  
  
  i   
 
 Ik schrijf er een  medeklinker  achter . 
 De lange  i - klank  VERANDERT in een korte  ih -klank : 
 
  i  ik,  in,  is,  inkt 
 
 
 
     deelregel  
  
 e   
 
 Ik schrijf er een medeklinker  achter . 
 De lange  e - klank VERANDERT in een korte  eh -klank : 
 
  e  eb,  eg,  el,  en,  er,  es,  erg,  erwt 
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Met de  uh-klank van de e-regel gecombineerd, kan je nu eigenlijk al dubbelzetterwoorden maken 
(zot + te = zotte )! De eerste t geeft de  o  zijn korte klank, de tweede  t  maakt de  uh-klank van 
de  e (de doffe/stomme  e, beter uitgelegd als de  uh-klank zonder klemtoon. Zonder klemtoon, 
d.w.z. je hoort dat woorddeel minder goed dan het andere woorddeel. 
     
 
     hoofdregel  

 
Ik hoor   a,  e,  i,  o,  u  . 

 Ik schrijf een  enkele   a,  e,  i,  o,  u . 
  
 Ik schrijf er een medeklinker  achter. 
 Ik hoor  een korte   ah,  eh,  ih,  oh,  uh -klank : 
  
  a   al 
  e   en 
  i   is 
  o   op 
  u   uk   maar: uw 
         duw   ruw    sluw 
 
 
De  w  achter de  u   maakt -als enige medeklinker!- de  u  dus niet kort.  
 
Vergeet niet te tonen dat bij een medeklinker vóór het korteklankduo de klank hetzelfde blijft en 
vraag de leerder wat er gebeurt als je de afsluitende medeklinker(s) weglaat. 
 
Met de regels van de vorige periode en die van deze kan je nu samen woordparen gaan maken 
als: la al 
 sla als 
 ha ah      enz. 
 
 
Als  de leerling  'ut  boek'  of 'hut  boek'  schrijft: 
 
                       deelregel 
  
 Ik hoor een  eh-klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf een  e  . 
 
 Ik hoor een  uh-klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf een  u : 
 
   den   dun 
   ken   kun 
   spel   spul 
      hut 
                 maar:     het    /  't 
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Lees:  " maar  (h)ut   met ha eeh tee    of  apostrof tee."       (a ! -pos-trof) 
Voor het geval  'één', 'een' en  'en'  een probleem zijn: 
 
 
 Ik hoor    " 1 ". 
 Ik schrijf  één,  met streepjes op de dubbele  ee . 
  
 Schrijf ik  een, zonder streepjes op de dubbele ee, dan 
 hoor ik   " un " . 
 
   één  =  1   een  =  " un" 
                               telwoord    lidwoord 
 
 
Vertel dat woorden van een zin, net als letters van een woord of net als kinderen in een klas,  
namen hebben, zelfs een 'voornaam' (= de woordsoort) en een 'achternaam' (= het zinsdeel).  
Telwoord en lidwoord zijn van die voornamen.  Er zijn nog twee lidwoorden: 'de'  en 'het',  vgl.  
de tas,  het  dier  enz.  
Heel wat dyslectici  negeren bij het lezen en schrijven de lidwoorden, omdat zij zich van zo'n 
woord geen beeld kunnen vormen. Woorden een naam geven en de functie van dat woord 
uitleggen,  sterkt de  voor hen noodzakelijke beeldvorming (zie Ronald Davis, De Gave van 
Dyslexie). 
Telwoorden zijn één, twee, drie, vier  enz. 
Voor de oudere leerlingen zet u eventueel  erbij dat : 
-   'n  (lees: apostrof en) de afkorting is voor het lidwoord 'een' en dat 
-   'een'-zonder-streepjes soms toch als 1  wordt uitgesproken, nl. als dit blijkt uit de zin,    
bv.:  Mark is van een en ander al op de hoogte gebracht. 
 
 
 Ik hoor een lange  e -klank  + de letter  n . 
 Ik schrijf dubbel ee  (met streepjes). 
 
 Schrijf ik één  e , dan hoor ik een   eh-klank: 
 
   één              en 
                              telwoord                 voegwoord. 
  
 
 
Vertel dat 'en'  betekent plus (+) :  Jan en Piet . Wijs de desbetreffende woordjes aan en laat de 
leerling er zinnetjes mee maken. 
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De LANGE KLANK gevolgd door afsluitende medeklinker(s):  
 
              deelregel  
 
 Ik hoor een korte  ah - klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf  één  a . 
 Ik hoor een lange  a -klank + medeklinker. 
 Ik schrijf  a a : 
 
  An     aan 
  kas    kaas 
  vat    vaat 
 
 
Lees: Ik schrijf dubbele a . 
 
      deelregel  
  
 Ik hoor een korte  oh - klank  +  medeklinker. 
 Ik schrijf  één  o . 
 Ik hoor een lange  o - klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf  o o : 
 
  om    oom 
  bos    boos 
  dor    door 
             
 
 
 
       deelregel  
 
 Ik hoor een korte  uh - klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf  één  u . 
 Ik hoor een lange  u - klank  + medeklinker . 
 Ik schrijf  u u  : 
  
  uk    uur 
  dus    duur 
  schurk   schuur 
 
             maar:    uw,  duw,  ruw,  ik spuw  
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     deelregel  
 
 Ik hoor een korte  ih -klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf  één  i . 
 Ik hoor een lange  i -klank  + medeklinker . 
 Ik schrijf  i e : 
 
  Rik    riek 
  kip    kiep 
  wil    wiel 
                perzik    ziek 
            
   
 
       deelregel  
  
 Ik hoor een  korte  eh - klank  + medeklinker. 
 Ik schrijf  één  e . 
 Ik hoor een lange  e - klank + medeklinker. 
 Ik schrijf  e e : 
 
  ben    been 
  wek    week 
  gen    geen 
 
 
 
Maak met de leerling varianten op de woordparen.   
Laat zien dat als meerdere medeklinkers het  woord afsluiten, de regel ook geldt. 
 
             hoofdregel  
  
 Ik hoor een korte  ah, eh, ih, oh, uh -klank  +  medeklinker. 
 Ik schrijf  één  a, e,  i,  o, u . 
 Ik hoor een lange   a, e, i,  o,  u -klank  + medeklinker.  
 Ik schrijf  aa,  ee,  ie,  oo,  uu : 
 
 
  al   aal 
  ben   been 
  zit   ziet 
  bom   boom 
  fut   fuut    
 
      maar:  uw, duw, ruw, ik spuw 
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OVERGANG naar MEERVOUDEN / meerlettergrepige woorden / woorden met 
meerdere  woorddelen 
             
Voor deze uitleg moet de leerder de inhoud van de zgn. 'letterkaart' kennen, zie 
onder Hulpmiddelen bij de cursus Zo kan het ook!  
 
U legt uit: 
woord in het enkelvoud = 1 persoon of dier of ding betreffend,  

             = (meestal) 1 lettergreep/ 1 woorddeel. 
 
woord in het  meervoud= 2 of meer personen, dieren of dingen betreffend, 
              = (meestal) 2 of meer lettergrepen/woorddelen. 
              = gemaakt  (vaak) door  -en achter het  basiswoord te zetten:   
      hoed  hoeden 
 
 
 
 
  enkelvoud =  één  meervoud = twee of meer 
 
 
 
    
 
  twee  +  de  =  tweede 
  vier  +  de  =  vierde 
  vijf  +  de  =  vijfde 
  tien  +  de  =  tiende 
 
 
telwoord  +  de  =  rangtelwoord 
Laat de leerling zelf andere rangtelwoorden verzinnen. 
Het bovenstaande kunt u ook met een 'taalsom'  verklaren: 
 
    
 
    twee 
            +         de 
    tweede 
 
 
Vraag de leerling het woord 'hoeden' heel langzaam te zeggen:   hoe  -  den . 
We horen dan een  oe-klank  (hoe-) en een  uh-klank  (duhn). 
Hoe maken we (om te beginnen) in het Nederlands ook al weer  een  uh-klank? 
Door een  medeklinker achter de   u  te zetten,  of 
door een medeklinker vóór  de  e  te zetten! 
Dat laatste gebeurt in het woordje 'hoeden' en soortgelijke woorden (huiden, buiten, boven enz. 
enz. enz.). Welk deel van het woord hoor je het best;  hoe of -den? Je hoort  'hoe-' het best.  Dat 
woorddeel heeft 'de klemtoon'. Het uh-klankdeeltje heeft dat niet. 
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Waarom gebruiken we de  e  om die  uh-klank te maken? Dat is een regel van de Nederlandse 
taal; de  uh-klank-zonder-klemtoon schrijven we om te beginnen met een  e .  
Voor de leergierigen: 
verder schrijven we die onbeklemtoonde uh-klank met  een i  in -ig (aardig) en   -ik (monnik) of 
met  een  ij  in -lijk (heerlijk) en een enkele keer met een  u, nl. in  -us  (kubus) en -um (datum, 
jodium). 
 
     -de 
 
 Ik schrijf   e n  achter een woord. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT  in 
 een  uh -klank  door de medeklinker die er vóór staat: 
 
  hoed     goud 
        +           en           +          en  
  hoe-den    gou-den 
 
 
Ik schrijf  en :    Lees: Ik schrijf   eeh  en  achter een woord. 
Vertel dat de medeklinker naar rechts (naar het tweede deel van het woord) gaat. 
De eindmedeklinker van het enkelvoudige woord wordt gebruikt om de  uh-klank van de erna 
volgende  e  te maken, zoals we zagen in periode 1; die medeklinker hoort in het meervoudige 
woord dus bij deze   e  . 
 
 
     -ge 
 
 Ik schrijf   en  achter een woord. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT in 
 een  uh -klank  door de medeklinker die er vóór staat: 
 
  krijg     buig 
       +         en          +          en   
  krij-gen    bui-gen 
 
 
     -me 
 
 Ik schrijf  en  achter een woord. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT in  
 een  uh -klank  door de  medeklinker die er vóór staat: 
 
  ruim     rijm 
      +           en        +          en 
  rui-men    rij-men 
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     -te 
 
 Ik schrijf   en  achter een woord. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT in 
 een  uh -klank  door de medeklinker die er vóór staat: 
 
  snuit     groet 
        +          en          +          en 
  snui-ten    groe-ten 
 
 
 
     -we 
 
 Ik schrijf    en  achter een woord. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT in 
 een  uh -klank  door de medeklinker die er vóór staat: 
 
  bouw     spreeuw 
       +            en        +                 en 
  bou-wen    spreeu-wen 
 
 
     -ze 
 
 Ik schrijf  en  achter een woord dat eindigt op een  s -klank. 
 De  eh -klank  van het woordje  en  VERANDERT in 
 een  uh -klank  door de medeklinker die er  vóór staat: 
 
  reus     muis 
      +           en          +          en 
  reu-zen    mui-zen 
 
 
Even een tussendoortje. Je  verklaart de   s   die een  z  wordt met de volgende regel: 
 
We schrijven nooit een  z  aan het eind van een Nederlands woord. 
De eind-s verandert  vaak in een  z + klinker. 
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      hoofdregel 
 
 Ik schrijf  en  achter een enkelvoudig woord. 
 De  eh - klank  van het woordje  en  VERANDERT in 
 een  uh - klank  door de medeklinker die er vóór staat: 
 
 groep  wieg  pluim   dijk  touw 
          +         en    +        en        +       en       +     en       +        en         
 groe-pen wie-gen plui-men  dij-ken tou-wen 
 
 
Maak met de leerling nog meer van deze taalsommen met  korte- en langeklankwoorden die 
eindigen op meerdere medeklinkers (kast  kas-ten, baard baar-den enz.) en taalsommen waarbij 
slechts een e  erbij komt (lauw  lauwe, koud  koude enz.). 
 
Lettergrepen tellen: 
Hoeveel woorddelen/lettergrepen een woord heeft, kan ik zien/horen als ik naar het woord kijk 
en tel hoeveel keer ik een klinker of klinkergroepje zie/hoor: 
 
  schuur    (= 1 woorddeel) 
  schuren   (= 2 woorddelen) 
  schuurpoeder    (= 3 woorddelen) 
 
Deze uitleg geeft niet de lengte van de lettergrepen aan, maar laat de leerling de cadans van het 
woord beredeneren. Een woord als ‘pion’ krijgt onze leerling nu nog niet. 
Hoe de woorddelen/lettergrepen gevormd worden: Zie  splitsingsregels, periode 9 /T2.20. 
 
 
Hanteert de school van de leerling de term 'doffe e'/ 'stomme e'/ 'sjwa'? Geef dan de volgende 
kaart (in aangepaste vorm): 
 
 
  doffe  e  =   de  uh-klank van de  e 
 
  de,  lade,  laden 
 
 
De uh-klank die met een  e  geschreven wordt, heeft geen klemtoon. 
De uh-klank die met een u geschreven wordt, heeft de klemtoon:  ruggen, bukken, terug. 
Het woorddeel met klemtoon hoor je het duidelijkst. 
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 Ik hoor de klank un . 
 Als los woordje schrijf ik  e e n . 
 

In een meervoud schrijf ik   -e n : 
 
  een  fiets   twee fiet-sen 
 
 
e e n . Lees:  "... schrijf ik dubbel eeh  en" . 
-e n .   Lees:  "... schrijf ik eeh  en" . 
 
De leerling  (en om hem gaat het!) heeft geen enkele moeite met een begrip als ‘de klank  un’ 
(dus een medeklinker als onderdeel van een 'klank'.  Maar als u zich  in dit verband te zeer ergert 
aan ‘de klank..’ , dan laat u dat gewoon uit de regel weg:    Ik hoor  un . 
 
 
 
 een woord + een woord = een samenstelling 
 
 ree + bok       =  reebok 
 zee + meeuw     =  zeemeeuw 
  
 
 
Maak nog meer samenstellingen van woorden met korte en lange klanken. 
 
                            
 
 Ik heb een woord dat eindigt op  ee . 
 Maak ik met dat woord een samenstelling, dan blijft  
 de  ee  staan: 
   
  mee   meedoen 
  thee   theepot 
  twee   tweemaal 
  vee   veeteelt 
 
 
 
Lees:  ...eindigt op dubbel eeh......blijft de dubbel eeh staan. 
Let op :  idee ideaal (is geen samenstelling, maar een afleiding).  
 
 
 
 
 
 
 



 18 

OPENLETTERGREEPREGEL bij lange klanken 
 
 
De leerling schrijft "maaken" . De openlettergreepregel betreft de foutief geschreven lange klank. 
U legt uit: 
We nemen het woordje 'paal'. Daar maken we een meervoud van met -en.  
Wat hoor ik in 'palen'?   
Als we het langzaam zeggen hoor ik 'pa-luhn', oftewel achtereenvolgens  een lange  a-klank, 1 
medeklinker namelijk de  l,  en dan de klank  uhn.  
Net als bij 'hoeden' maken we die  uhn-klank  met  e n.  Die  l  verhuist dus naar rechts, naar de 
-e n, hoort dus bij de  -e n, anders krijgen we daar geen  uh-klank:  paa-len. Maar jee, daar staat 
dan 'paa' zonder afsluitende medeklinker: de lettergreep staat open. En hoe moeten we zo'n 
klank schrijven? Juist, met een enkele  a! Dat zagen we al in periode 1: 
 
    paal 
                      en 
    paa-len       wordt    pa-len 
 
 Dus de regel is: 
 
 
 
    deelregel    
  
 Ik hoor een lange  a-klank,  één medeklinker  en een klinker. 
 Die medeklinker hoort bij de laatste klinker.  
 Daardoor heeft die   e   een  uh-klank. 
 De  a   schrijf ik eenmaal: 
 
 paal   schaal  kaal 
         +        en        +            en          +        e       
 pa- len  scha- len  ka- le             
 
 
Lees:  paal plus én maakt pa-lun  of  paal, én erbij, dan krijg ik pa-lun.  
Wijs telkens op de verandering van eh- naar uh-klank in de uitgang -en.  
Dat komt door de  voorafgaande  l  . 
 
De regel gaat ook op bij een andere laatste klinkerklank dan de uh-klank van de   e : Ada 
 
Geef dezelfde uitleg bij de volgende deelregels. 
 
Schrijft de leerling 'maakken'? Na een lange klank schrijf ik nooit 2x dezelfde medeklinker  
(behalve bij persoonsvormen in de onvoltooid verleden tijd van zwakke werkwoorden - hij raadde, 
zij vermoedden - en behalve bij samenstellingen: laat + tijdig = laattijdig) 
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     deelregel   
  
 Ik hoor een  lange o-klank,  één medeklinker en een klinker. 
 Die medeklinker hoort bij de laatste klinker.  
 Daardoor heeft die   e   een uh-klank. 
 De  o   schrijf ik eenmaal: 
 
 kool   schoon   hoog 
         +        en        +             e                    +        e  
 ko-len   scho- ne   ho-ge   
 
 
 
      deelregel  
  
 Ik hoor een lange  u-klank,  één medeklinker en een klinker. 
 Die medeklinker hoort bij de laatste klinker.  
 Daardoor heeft die   e   een uh-klank. 
 De  u   schrijf ik eenmaal: 
 
 stuur   schuur   duur 
       +         en      +              en                   +          e        
 stu- ren  schu- ren   du- re            
 
 
 
En wat geldt bij de  a, o, u,  laten we ook gelden bij de  e : 
Dat  we hetzelfde redeneren bij de  e  is  eigenlijk vreemd, omdat we in periodes 1 en 4 zagen 
dat aan het eind van een woord -in tegenstelling tot bij de  a, o, u-  de  enkele  e een  uh-klank 
geeft  en pas de  ee  een lange  e-klank.   
Je zou dus verwachten dat je logischerwijs  'steelen',  'beenen' ,  'heele'  enz.  moet schrijven! 
 
U kunt de kritische leerling vertellen dat er destijds (in 1934) voor gekozen is om de  woorden met  
de e-klank  op dezelfde wijze te regelen als  hiervoor bij de a, o, u. 
Bovendien  hebben de woorden die op -ee  eindigen op zich een betekenis (vee, twee, snee  enz.).  
De  'ste'  of  'stee'  van  'stelen'  hebben geen eigen betekenis.   
 
    deelregel     
  
 Ik hoor een lange  e-klank,  één medeklinker en een klinker. 
 Die medeklinker hoort bij de laatste klinker.  
 Daardoor heeft die   e   een uh-klank. 
 De eerste  e  schrijf ik eenmaal: 
 
 steel   been   heel 
         +       en               +         en        +        e        
 ste-len  be-nen  he- le            
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    hoofdregel   
 
 Ik hoor/zie  
 een lange  a, e, o, u  +  1 medeklinker  + klinker. 
 
 Die medeklinker hoort bij de laatste klinker. 
 Daardoor heeft de  e   een  uh-klank . 
 
 De eerste klinker schrijf ik eenmaal : 
 
  zaal  week  boot  vuur 
      +         en        +         en     +        en      +       en 
  za- len we- ken bo- ten vu- ren 
 
 
Lees:  Ik hoor of zie... 
Ik  zie, want de regel is ook een controleregel voor de leerling  nádat hij ‘maalen’ heeft 
opgeschreven.  
 
Als hij ‘maallen’ schrijft, zie periode 6b. desnoods gedeeltelijk, als hij nog niet aan de verleden 
tijd van zwakke werkwoorden is toegekomen. 
 
‘Lange klinker’ is weliswaar een tautologie, maar werkt voor veel leerlingen duidelijker dan 
‘klinker’ sec. 
 
Te praten over    'één medeklinker'   is duidelijker dan 'een medeklinker', vooral om het verschil 
met de dubbelzetter duidelijk te laten uitkomen: het  verschil zit alleen in de eerste klank -is die 
lang, of is die kort?-  ! 
 
 
Als de school van uw leerling de term 'open lettergreep' gebruikt: 
 
 
 
 een open lettergreep = een lettergreep die eindigt 
            op een  enkele  a, e, o, u 
 
 
 
Laat (open)lettergreepwoorden hardop, in de cadans van de  woorddelen,  spellen terwijl men 
deze woorden opschrijft; moet je 'laken' opschrijven en je begint  la  te spellen, 'el'  'a',  dan 
realiseer je je eerder dat je genoeg hebt aan een enkele  a..  
 
'Onzuiver' uitgesproken woorden: 
 
Deze openlettergreepregel geldt ook als, in plaats van een   e = uh-klank,   een andere  
klinkerklank  (kort of lang) volgt:  kanaal,   kozijn,  kolom  .  
Het probleem met deze woorden is echter dat, hoewel de schrijfwijze (de enkele  n,  enkele  z,  
de enkele  l ) dicteert dat je de eerste lettergreep met een lange klank uitspreekt, ze vaak met 
een korte klank worden uitgesproken; men zegt -ten onrechte- bijv. 'kahnahl',  ‘kohlom’, waardoor 
de leerling braaf ‘kollom’ schrijft, maar de dupe is van het feit dat de gesproken taal rond hem 
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niet correspondeert met de schrijftaal. Het werk van de leerder wordt heel wat minder frustrerend 
als het algemeen gesproken Nederlands de algemeen geaccepteerde schrijfwijze volgt. 
      
Resteert de lettergreepkwestie bij de  woorden met  ie. De basisregel: 
 
     
 
 Ik heb een woord dat eindigt op  ie + laatste medeklinker. 
 Als ik dat woord langer maak, blijft de  ie  staan: 
 
  dief   dieven 
  mier   mieren 
  spies   spiezen 
  rivier   rivieren 
 
 
 
 
Als de leerling  bv. 'rievier' schrijft.  
 
 
  Ik schrijf nooit tweemaal  ie  in een woord: 
 
  rivier 
  politie 
      maar:  kieviet 
       tierelieren 
 
 
N.B.:  kievit/kieviten = ook goed 
 
 
 
 Ik heb een woord dat eindigt op  ie + laatste medeklinker . 
 Als ik dat woord langer maak, blijft de   ie   staan : 
 
  dief  dieven 
    dievegge 
  rivier  rivieren 
  plezier plezierig 
         
 
  fabriek fabrieken   maar: fabrikant 
  muziek      muzikant 
         muzikaal 
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Ook bijv.:  miniem, minieme, minimaal; specifiek, specifieke, specificatie. 
 
Dus: is het grondwoord met  ie, dan schrijf ik  ie  in de afleidingen van dat grondwoord die bestaan 
uit: grondwoord   +  e(n) / e(r)(e) / je(s) /-ig;   
m.a.w., ik verleng dat woord met een lettergreep waarin de  e  een uh-klank is, oftewel een 
onbeklemtoonde lettergreep.  
 
Volgt een beklemtoonde lettergreep  (= een lange klank  of  een korte klank anders dan met  e 
= uh-klank) dan gaan de andere  i/ie-regels gelden. 
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DUBBELZETTERREGEL bij korte klanken 
 
We hanteren de aanduiding 'dubbelzetterregel' i.p.v. 'geslotenlettergreepregel' omdat de term 
'gesloten lettergreep' wijst op korte klank+afsluitende medeklinker(s) en op lange 
klank+afsluitende medeklinker(s). 
 
Maak de leerder duidelijk dat we niet 2 x diezelfde medeklinker uitspreken, terwijl we die wel 
moeten schrijven.. We zeggen nl. kah-ten, mah-le, lah-so, wah-ker enz.  
 
     deelregel 
 
 Ik hoor een  ah -klank,  1 medeklinker + klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
             (maakt de  uh-klank  van de  e) : 
 
    kat-ten 
    mal-le 
    las-so 
    wak-ker 
 
 
Natuurlijk maakt een schrijfwijze geen klanken. Maar '...maakt de korte klank.'  is een voor de 
jonge leerder eenvoudiger omschrijving dan 'duidt de korte klank aan'. 
 
     deelregel  
 
 Ik hoor een  ah -klank,  1 medeklinker  +  klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar  1 medeklinker, dan hoor ik een woord 
 met een lange  a -klank : 
 
  padden    paden 
  bakken    baken 
  hallen               halen 
  rammen    ramen 
 
 
Het 2de rijtje woorden vormen de tegenvoorbeelden voor de woorden met de dubbelzetter.  
Zij dienen niet om de lettergrepen uit te leggen. 
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     deelregel 
 
 Ik hoor een  eh -klank,  1 medeklinker + klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
             (maakt de  uh-klank  van de  e) : 
 
    bes-sen 
    heg-gen 
    tel-len 
    wed-den 
 
 
     deelregel   
 
 Ik hoor een  eh -klank,  1 medeklinker + klinker.  
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar 1 medeklinker, dan hoor ik een woord  
 met een lange  e -klank : 
 
  bedden   beden   
  lekken   leken   
  tellen    telen   
  vellen    velen 
 
 
 
     deelregel   
 
 Ik hoor  een  ih -klank,  1 medeklinker + klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
           (maakt de  uh-klank van de  e) : 
  
    big-gen 
    kip-pen 
    mid-den 
    zit-ten 
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     deelregel   
 
 Ik hoor een  ih - klank,  1 medeklinker + klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar 1 medeklinker, dan hoor ik een woord met 
 een lange  i -klank : 
 
   bitter    liter 
   
 
 
     deelregel   
 
 Ik hoor een  oh -klank,  1 medeklinker en een klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
             (maakt de  uh-klank  van de  e ): 
  
    kop-pen 
    lok-ken 
    lot-to 
    tor-ren 
 
 
 
    deelregel   
 
 Ik hoor een  oh -klank, 1 medeklinker en een klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar 1 medeklinker, dan hoor ik een woord met 
 een lange  o -klank : 
 
  botten   boten 
  rokken   roken 
  dollen             dolen 
  bonnen   bonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

    deelregel   
 
 Ik hoor een  uh -klank, 1 medeklinker en een klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
            (maakt de  uh-klank  van de  e ) : 
 
    dut-ten 
    gum-mi 
    kus-sen 
    mug-gen 
 
 
 
    deelregel   
 
 Ik hoor een  uh -klank , 1 medeklinker en een klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar 1 medeklinker, dan hoor ik een woord met 
 een lange  u -klank : 
 
  jullie    juli 
  mussen   muziek 
 
 
 
 
   dubbelzetter hoofdregel   
 
 Ik hoor een korte  ah, eh, ih, oh, uh -klank, 1 medeklinker  +  klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
            (maakt de  uh-klank van de  e ): 
  
  ballen    bal-len 
  wetten   wet-ten 
  bitter    bit-ter 
  bommen   bom-men 
  jutten    jut-ten 
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     hoofdregel   
 
 Ik hoor een  korte klank,  1 medeklinker  + klinker. 
 Ik moet die medeklinker tweemaal schrijven. 
 Schrijf ik maar 1 medeklinker, dan hoor ik een woord met 
 een  lange  klinker : 
 
  ballen    balen 
  wetten   weten 
  kille    kilo 
  bommen   bomen 
  jullie    juli 
 
 
Als deze regel te moeilijk is, geef dan alleen deze en andere woordparen. 
Deze regel kunnen we ook omdraaien. We beginnen dan met  de lange klank. 
 
Laat de dubbelzetter-/ (open)lettergreepwoorden hardop, in de cadans van de  lettergrepen,  
spellen terwijl men deze woorden opschrijft; moet je 'laken' opschrijven en je begint te spellen 
'el'  'a',  dan realiseer je je eerder dat je genoeg hebt aan een enkele  a.  Moet je 'lakken'  
opschrijven en je begint te spellen 'el'   'a' , dan realiseer je je eerder dat die  lange  a-klank niet 
in het woord  thuishoort en dat je  die dus kort moet maken door een extra k  te schrijven.  
 
De basis-splitsingsregels zijn onontbeerlijk om de openlettergreepregel en de dubbelzetter er 
goed in te krijgen. 
 
De leerling schrijft bv.  'kassten' (bv. het gevolg van de niet-correcte regel:  
"Na een korte klank, 't is raar maar waar, schrijf ik een dubbele medeklinker na elkaar"): 
 
    
  
 Ik hoor een korte  ah, eh, ih, oh, uh -klank , 
          2  verschillende medeklinkers  + klinker . 
 
 De eerste medeklinker maakt de korte klank. 
 De tweede medeklinker hoort bij de andere klinker 
             (maakt de uh-klank van de  e): 
 
    kas   -ten 
    zwer -men 
    win   -ter 
    dol    -ken 
    kus    -ten 
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De leerling schrijft bijv. "enkkel". 
    
  
 Ik schrijf na een medeklinker nooit 2 maal dezelfde 
 medeklinker in een woord(deel): 
 
   enkel    kranten 
          lampen    wanden 
 
 Alleen in de persoonsvorm in de verleden tijd van 
 zwakke werkwoorden schrijf ik 2 maal dezelfde mede- 
 klinker als de ik-vorm van de tegenwoordige tijd (= om te - 
 tijd) eindigt op: 
 -cht, -ft, -nt, -rt, -rst, -st,        of op    -ld, -md, -nd,  -rd: 
 ........... (voorbeelden) 
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BASISSPLITSINGSREGELS 
 
Geef de leerder splitsingsregels om zichzelf te kunnen controleren 
 
Laat hem de dubbelzetter-/ (open)lettergreepwoorden hardop, in de cadans van 
de  woorddelen,  spellen volgens de letternamen in het alfabet terwijl hij deze 
woorden opschrijft.  
Moet je 'roken' opschrijven en je begint te spellen 'er'  'o',  dan realiseer je je 
eerder dat je genoeg hebt aan een enkele  o.   
Moet je 'rokken'  opschrijven en je begint te spellen 'er'   'o' , dan realiseer je je 
eerder dat die  lange  o-klank niet in het woord 'rokken'  thuishoort en dat je  die 
dus kort moet maken door een extra k  te schrijven.  
 
basissplitsingsregels: 
 
 
 Ik zie een klinker, 1 medeklinker en een klinker. 
 Ik splits vóór die medeklinker: 
 
 la-de,      be-ter,  u-ren,     ro-ver,  gie-ten 
 
 
Dus als de leerling 'in de laade' schrijft, laat u hem 'laade' met behulp van de vorige regel in 
lettergrepen splitsen. Hij krijgt dan laa-de , en ziet dan sneller dat er een  a  teveel staat. 
 
of          
 
 
 Ik zie 1 medeklinker tussen klinkers staan. 
 Ik splits vóór die medeklinker: 
 
 za-len,    be-ter,    hu-ren,    lo-ten,  bou-wen,    kieu-wen 
 ba-rok,    me-taal,   gi-ro, bru-taal, eeu-wig 
 
 
 
 
 Ik zie  2 medeklinkers  tussen klinkers staan. 
 Ik splits tussen die 2 medeklinkers : 
 
 bak-ker, lek-ken, dik-ke, sok-ken, bus-sen 
 bal-let, Mek-ka  
 
 bal-ken, res-ten, dis-tel, zol-der, bul-ten 
 zin-gen en-kel 
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Lees/dicteer niet: bal-let, want je hoort niet 2x een l , maar lees/dicteer  bah-let 
(de eerste  l  maakt de ah-klank/de eerste  l  laat zien dat je een ah-klank moet 
lezen,  de tweede  l  hoort bij de volgende lettergreep/maakt daar de  uh-klank 
van de  e ). 
 
 
Help fouten te voorkomen door, voordat de leerling de zin opschrijft, eerst met 
hem na te gaan waar in de zin voor hem de moeilijkheden zitten: 
Vraag de leerling “Wat is lastig aan....?”, dus geef hem de kans het zelf te 
bedenken. 
 
Laat hem woorden mondeling spellen (het woord ‘voor zich zien’). En leg hem de 
zaken digitaal/meerdimensioneel/in breder verband uit, als hij twijfelt of als hij 
het antwoord schuldig blijft. Toon hierbij geen wrevel! Hij heeft nu eenmaal meer 
tijd en herhaling nodig dan u! 
 
Dus niet: “dit woord moet je verlengen om de  t  of  d  te horen”, 
maar:  
“we maken een onderscheid tussen de persoonsvorm van 
 de zin en de andere woorden van de zin. Dit is zo’n ‘ander 
 woord’, dus dat moeten we verlengen.” 
 
Als een leerling tegen een regel fouten blijft maken, laat hem dan  
niet nog eens 3-6 weken diezelfde regel lezen maar geef (een vervolg- 
regel en) woordparen. 
 
Als een leerling bij de open lettergreep 'blijft hangen' in -eerst-verkeerd-schrijven-met-
dubbele klinker-en-dan-zelf-corrigeren, check dan of hij de enkele klinker met een lange 
klank spelt (zo niet, dan weer het alfabet, zie de zgn. letterkaart, inoefenen). Indien hij 
correct spelt, laat hem dan openlettergreepwoorden hardop spellen terwijl hij schrijft.   
 
Bv.: de leerling moet 'dromen' schrijven. 
U zegt "spel de letters hardop terwijl je langzaam schrijft".  
Hij spelt  dee  er  ooh .. 
U komt er nu tussen en zegt zoiets : "Die letter noem je  o  , maar zoals je weet 
is de klank van die letter ook    o  . Die klank moeten we hebben in dit woord.  
Komt er na die   lange  o   maar 1 medeklinker en dan weer een klinker  (-me-) , 
of te wel, staat die o  op het eind van een lettergreep/woorddeel-, dan is die ene  
o genoeg".   
En dit bij ieder ander woord steeds weer herhalen. Na een tijdje laat u het de 
leerling zelf uitleggen en vervolgens  gaat het stilzwijgend.  
Hardop spellen brengt ook uitkomst bij de dubbelzetter. 
 
Besef dat de leerling na een instructie fouten kan gaan maken waar hij ze vóór 
het stappenplan niet maakte. Bijv. hij schrijft nu: ‘warom’. Dit komt omdat hij nu 
bewust gaat schrijven (past in dit geval de openlettergreepregel toe wat op 
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zichzelf een prima gedachte is; prijs hem daarvoor! en leg 'waarom' uit via een 
woordsom:  waar + om = waarom).  
Hij moet nl. nu gaan leren wat de uitzonderingen zijn op de basisregels; in dit 
geval ‘de samenstelling’.  
Leg uit: 
  een woord + nog een woord = samenstelling 
      sla          +          saus           = slasaus 
 
 
   waar     waar 
            +        om             +        en 
   waarom    waren 
 
  ook:    daarom (daar-om) 
   daaraan (daar-aan) 
   dooreen (door-een) 
   waarop (waar-op) 
   waaraan (waar-aan) 
 
 
 
Besef ook dat de leerling nu vooral bewust is gemaakt t.a.v. tweelettergrepige 
woorden waarvan de tweede lettergreep een  uh-klank = e  heeft.  Enkele 
leerlingen trekken die informatie uit zichzelf  door naar drie- of 
meerlettergrepige woorden  en/of naar meerlettergrepige woorden met korte- 
of lange klanken, anders dan de  e = uh-klank.  Maar de meesten hebben bij 
elke variant wederom expliciete uitleg nodig. Bv.: 
 
    hoofdregel 
 
 Ik hoor in een woord een korte ah, eh, ih, oh, uh -klank +  
 1 medeklinker  + een klinker. 
 
 Ik moet die medeklinker  2  maal  schrijven. 
 De  eerste  medeklinker  maakt de  korte klank . 
 De  tweede  medeklinker hoort bij de  andere  klinker: 
 
  bal-lon  bal-lade 
  ef-fect  Es-so 
  com-mando  kom-ma 
  mot-tig  mot-to 
     gum-mi 
 
De 2e lettergreep is hier een korte- dan wel een lange klank en geen  e met  uh-klank. 
 
 



 32 

Zo raken leerlingen ook van de wijs als er , in plaats van  -en  als tweede 
lettergreep,  -el (hagel),  -er (haver), -es (jakkes) of een andere afwijkende 
structuur volgt.  Of als er -ig  volgt, of -ing, of -lijk, of als er lettergrepen 
vóórgeschreven worden:  ge-loven, ont-spannen. Deze nieuwe structuren 
brengen immers ook vaak nieuwe problemen:  el/ol,  ug/ig,  luk/lijk,  ond/ont, 
samenstelling of niet  enz.  Het is vaak de onduidelijkheid m.b.t nog niet 
uitgelegde zaken, die de leerling de eigenlijk bij hem bekende zaken toch fout 
doet schrijven (de onduidelijkheid kost teveel energie/blokkeert zijn bijna-
automatisme). 
 
Eigenlijk zou je de leerstof heel stapsgewijs moeten uitleggen. Uiteraard mag je 
telkens andere medeklinkers/klinkers gebruiken; het gaat om 
structuurherkenning. Punt 9 t/m 13 mag ook in andere volgorde): 
 
1.    a 
2.             pa 
3.            spa 
4.     an 
5.            span 
6.            spant 
7.            spa-nen 
8.            span-nen 
9. voorvoegsels   +    spannen         :  gespannen, ontspannen 
10.            spannen-de  ®  spannend 
11. voorvoegsels   +    spannend(e)  :  ontspannend(e) 
12.           spanning   en andere vervolgklinkers (kort/lang, ) of   
    achtervoegsels (weerspannig) 
13. samenstellingen    hoogspanning, hoogspanningskabel 
 
Stel de leerling zit in de 4e klas, mist voorkennis en heeft in zijn woordpakket, 
bijvoorbeeld ‘geheimzinnig’ zitten. 
Als je dergelijke woorden wilt oefenen, maak dan eerst zinnetjes met de 
onderdelen van zo’n lang woord. Werk vanaf de 1-of 2 lettergrepige grondvorm: 
 Mijn vriendin en ik hebben een geheim. 
 Wij zitten vaak in onze geheime kamer op zolder. 
 Hij schrijft lange zinnen. 
 Dat is geen zinnig antwoord op mijn vraag. 
 Hij doet heel geheimzinnig . 
 
en leg uit,  als de leerling ook maar even twijfelt bij hoe ‘geheimzinnig’ is 
opgebouwd, :  geheim + zinnig. 
       
De leerling die zwak is in taal heeft steeds weer uitleg nodig, maar hij komt dan 
ook steeds verder. 
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