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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het spellen van woorden.
Een goede spelling is belangrijk.
Schrijven doe je niet alleen voor jezelf. Je schrijft ook wel eens voor anderen.
Bijvoorbeeld een bericht, een e-mail, een kaartje of een brief.
Op school schrijf je bijvoorbeeld een verslag of een werkstuk.
Op stage en op het werk vul je werkbriefjes in.
Soms moet je een memo voor een collega schrijven.
Daarvoor is het nodig dat je zonder fouten kunt spellen.
In dit leer-werkboek leer je hoe je woorden op de juiste manier moet schrijven.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt ook na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen:
1. Ga naar www.strux.nl. 
2. Klik op de knop deelnemer. 
3. Klik op Nederlands.  
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek. 
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

letters en klanken

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over letters, klanken en spelling van korte woorden.
Je oefent met:

• de letters van het alfabet

• klinkers en medeklinkers

• het spellen van korte woorden.
Maar eerst ga je nadenken. Waarvoor is een goede spelling belangrijk?

Opdracht 1
Bij veel beroepen is het belangrijk dat je zonder fouten kunt spellen.
Bedenk 3 van die beroepen. Schrijf ze op.

Opdracht 2
Niet alleen bij werk is een goede spelling belangrijk. Waarbij nog meer?
Bedenk 2 voorbeelden. Schrijf ze op.

Letters
De Nederlandse taal heeft 26 letters.
Die 26 letters zijn verdeeld in klinkers en medeklinkers.

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

• De klinkers zijn: a, e, i, o en u.
De klinkers zorgen voor de klank van een woord.

9037212990.indb   6 04-08-14   14:34



7

Hoofdstuk 1   Letters en klanken

Voorbeeld

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

Opdracht 3
Je ziet de 26 letters van het alfabet. Verzin bij elke letter een kort woord.

a = adem n = 

b =  o = 

c =  p = 

d =  q = 

e =  r = 

f =  s = 

g =   t = 

h =  u = 

i =  v = 

j =  w = 

k =  x = 

l =  y = 

m =  z = zon

Bij welke letters kun je moeilijk een woord vinden?  
Hoe komt dat?
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Hoofdstuk 1   Letters en klanken

Opdracht 4
Kies 2 verschillende medeklinkers. Zet daar 3 keer een andere klinker tussen.
Voorbeeld: medeklinkers: d en k – dik, dak, dok
Nu jij:
medeklinkers: . . . . . .  en . . . . . .  –  

Opdracht 5
Hierna zie je 3 zinnen staan.
In die zinnen zijn de klinkers weggelaten. Vul de juiste klinkers in.

. . . k h . . . b h . . . ng . . . r.

. . . mst . . . rd . . . m . . . s d . . .  h . . . fdst . . . d v . . . n N . . . d . . . rl . . . nd.
W . . .  pr . . . b . . . r . . . n h . . . t n . . . g . . . n k . . . r.

Opdracht 6
Je kunt verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk. Overleg daarover met je 
begeleider.
Ga naar www.strux.nl en klik op de links van deze opdracht.

Afsluiting
Dit hoofdstuk ging over letters, klanken en spelling van korte woorden.
Je hebt geoefend met:

• de letters van het alfabet

• klinkers en medeklinkers

• het spellen van korte woorden.
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Hoofdstuk 2

Woorden met 
medeklinker-klinker-
medeklinker (kort)

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over woorden met medeklinker-klinker-medeklinker.
Het zijn woorden met een korte klank in het midden.
Je oefent met:

• de spelling van m-k-m-woorden (medeklinker-klinker-medeklinker)

• klinkers in het midden die je kort uitspreekt. Zoals de a in wat.

Korte klinkers, kort uitgesproken
De klinkers zorgen voor de klank van een woord.
Lees de volgende woorden hardop: bak, bek, bik, bok, buk.
Je hoort dat de klank van het woord bij elk woord anders is.
De medeklinkers blijven telkens hetzelfde.
De klinkers zijn korte klinkers die kort worden uitgesproken.
Probeer de serie bak, bek, bik, bok, buk te onthouden.

Opdracht 1
De woorden hierna hebben korte klinkers.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit.
Zet in ieder woord een streep onder de klinker.

rat bes dit rok dus

kas lef rib bos rug

laf rek lip lok dun

bal hem wil dom fut

dag weg big som juf

Je ziet dat elk woord met een medeklinker begint.
Daarna komt de klinker.
Tot slot is er weer een medeklinker.
Medeklinker + klinker + medeklinker = m-k-m.
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Hoofdstuk 2   Woorden met medeklinker-klinker-medeklinker (kort)

Opdracht 2
Hierna staan 10 zinnen. In elke zin staan m-k-m-woorden.
Zoek deze woorden op en zet er een streep onder.

De man was gek op kersen.

Wat was er eerder: de kip of het ei?

Ik ben de was aan het doen.

Er zit een kat op het dak.

Het is wel warm vandaag.

Opdracht 3
In de volgende zinnen zijn klinkers weggelaten. 
Vul ze in. Kies uit a, e, i, o, u

Veel bomen bij elkaar vormen een b s.

Een ander woord voor poes is k t.

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

Val niet v n de trap.

Ik w l graag zwemmen.

Ik ben g k op chocola.

Schrijven doe je met een p n.

De hond knaagt op een b t.

Sneeuw is meestal w t.

Heeft je club verloren? Wat r t voor je.

Opdracht 4
Hierna staat een verhaal.
Onderstreep de m-k-m-woorden met een korte klank in het midden. 
Dus a, e, i, o, u:

Een man uit Rusland is een Rus.

De zon was weg.

Dat is een leuke mop.

Zet de kip in het hok!

Sorry, ik lust geen vis.
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Hoofdstuk 2   Woorden met medeklinker-klinker-medeklinker (kort)

Komt een man bij de dokter
Een man komt bij de dokter.
‘Dokter, ik wil graag een pil van u hebben.’
‘Wat is er dan aan de hand?’
‘Ik vergeet van alles. Ik heb een witte en een blauwe sok aan.’
‘Dus u bent vergeetachtig?’
‘Ja, dat is het.’
‘Dan heeft een pil geen zin, meneer.’
‘Waarom dan niet?’
‘Ik wil niet rot doen, maar zo’n pil werkt niet.’
‘Hoe weet u dat?’
‘U vergeet die pil toch in te nemen.’
‘Daar kon u wel eens gelijk in hebben.’
‘Tot ziens, meneer.’

Opdracht 5
Bedenk zelf 5 m-k-m-woorden met een korte klank in het midden.
Schrijf ze op.

 

 

 

 

 

Opdracht 6
Je kunt verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk. Overleg daarover met je 
begeleider.
Ga naar www.strux.nl en klik op de links van deze opdracht.

Afsluiting
Dit hoofdstuk ging over m-k-m-woorden met een korte klank in het midden.
Je hebt geoefend met:

• de spelling van m-k-m-woorden (medeklinker-klinker-medeklinker)

• klinkers in het midden die je kort uitspreekt, zoals de a in wat.
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Hoofdstuk 3

Woorden met 
medeklinker-klinker-
medeklinker (lang)

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over m-k-m-woorden met een lange klank in het midden.
Je oefent met:

• de spelling van m-k-m-woorden

• klinkers in het midden die je lang uitspreekt. Zoals de oo in boom.

M-k-m-woorden met een lange klank in het midden
Luister naar het woord baas: b-aa-s.
De 2 klinkers aa spreek je uit als één lange klank: aa
Het woord baas is dus een m-k-m-woord. Het heeft een lange klank in het midden.

Opdracht 1
De woorden hierna hebben allemaal een lange klank in het midden.
Lees de woorden hardop. Spreek ze duidelijk uit.
Je hoort dat je de klinkers in het midden lang uitspreekt.
Zet een streep onder iedere lange klank.

baan veel boot vuur

jaar keel door duur

raam reep lood zuur

laat meel room buur

kaas teen voor huur
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Hoofdstuk 3   Woorden met medeklinker-klinker-medeklinker (lang)

Opdracht 2
Hierna staan 10 zinnen.
In elke zin staan m-k-m-woorden met een lange klank.
Dat zijn woorden met aa, ee, oo, uu in het midden.
Zoek deze woorden op en zet er een streep onder:

De werkloze zoekt een baan.

Een week heeft zeven dagen.

Het is al laat.

Het vuur is gelukkig uit.

We hebben de boot gemist.

Opdracht 3
In de volgende zinnen zijn klinkers weggelaten.
Vul de juiste klinkers in. Kies uit aa, ee, oo, uu.

Ben je b s? Pluk een r s.

Er is v l regen gevallen.

Wie is de b s van dit bedrijf?

Ben je tegen of ben je v r?

Je moet die som v k herhalen.

Het vliegtuig vloog erg l g.

R p die troep even op, alsjeblieft.

Ik k p geen auto, ik h r er eentje.

We eten vanavond Chin s.

Gebak met slagr m is erg lekker.

Ik woon in Almere.

Ik betaal elke maand huur.

Wat loop jij snel.

Een beer rent door zijn kooi.

Ik hoop dat de roos lang bloeit.

9037212990.indb   13 04-08-14   14:34



14

Hoofdstuk 3   Woorden met medeklinker-klinker-medeklinker (lang)

Opdracht 4
Hierna staat een kort verhaal.
Onderstreep daarin de m-k-m-woorden met een lange klank in het midden.
Dus met aa, ee, oo of uu.

Een kort gesprekje
‘Wat gaap je veel?’
‘Ik slaap slecht.’
‘Daar moet je iets mee doen.’
‘Dat hoor ik van meer mensen. Maar hoe pak ik dat aan?’
‘Haal die tikkende klok van de muur.’
‘Helpt dat dan?’
‘Dat weet ik niet precies.’
‘Waarom zeg je het dan?’
‘Ook dat weet ik niet precies. Maar wie weet helpt het.’
‘Dank je voor de tip.’
‘Geen dank.’

Opdracht 5
Bedenk zelf 5 m-k-m-woorden met een lange klank in het midden.
Schrijf ze hierna op.

 

 

 

 

 

Opdracht 6
Je kunt verder oefenen met de stof uit dit hoofdstuk. Overleg daarover met je begeleider.
Ga naar www.strux.nl en klik op de links van deze opdracht.

Afsluiting
Dit hoofdstuk ging over m-k-m-woorden met een lange klank in het midden.
Je hebt geoefend met:

• de spelling van m-k-m-woorden met

• 2 klinkers in het midden die je lang uitspreekt, zoals de oo in boom.
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Hoofdstuk 4

Je hoort een lange 
klank, maar je 
schrijft 1 klinker

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over lettergrepen.
En over woorden met een lange klank aan het einde van een lettergreep.
Maar je schrijft maar 1 klinker.
Je oefent:

• hoe je een woord kunt verdelen in lettergrepen

• met klinkers die je lang uitspreekt aan het einde van een lettergreep.
Zoals in wa-ter en lo-pen.

Lettergrepen
Je kunt woorden verdelen in kleine stukjes.
Zo’n stukje woord noemen we een lettergreep.
Het is belangrijk om woorden in lettergrepen te verdelen.
Je weet dan hoe je het woord moet spellen.
Er zijn regels voor hoe je een woord in lettergrepen moet verdelen.
Maar als je een woord uitspreekt, hoor je de lettergreep ook wel.
Tussen twee lettergrepen kun je een streepje zetten.
We noemen dit het afbreekstreepje.

Opdracht 1
Probeer de volgende woorden in lettergrepen te verdelen. Kijk naar het voorbeeld.

Potlood Pot-lood

Kleurboek 

Sportschoen 

Zakmes 

Snelweg 

Doelman 
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