
 

klinkers: 

korte klanken 

 
 

ze klinken kort, dus 

schrijf ze kort 

a     e     o     u    i  
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klinkers: 

lange klanken 

 
 

ze klinken lang, dus 

schrijf ze lang 

aa    ee    oo    uu  
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klinkers: 

2-teken klanken 

 
 

 

 ie     ui     oe     ei  

 eu    au    ou     ij   uw 
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klinkers: 

3-teken klanken 

 
 

 

aai      oei      ooi  

auw     ouw     
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klinkers: 

4-teken klanken 

 
 

 

 

eeuw      ieuw 
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medeklinkers: 
 

 

 

b    c     d    f    g    h  k 

l     m    n   p    q    r   s 

t    v     w   x    z    ch   

sch     schr     ng    nk 
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luistervink: 

luister goed, 

dan weet je hoe je het 

schrijven moet 

bosweg – ruiken 

Ik hoor aan het einde van een klankgroep 

een medeklinker of een  

2-tekenklank. Je schrijft het  

woord, zoals je het hoort. 
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klinkerdief: 

lange klanken hebben 

pech, ik haal gewoon 

een letter weg 
 

jager – ramen - praten 

 

Je hoort aan het einde van een 

klankgroep een lange klank. 

Je schrijft a, e, u, o of i 

www.nazia.nl 



 
 

verdubbelaar: 

bij korte klanken 

zoals: a   e    o    i    u 

zet ik twee medeklinkers, 

lekker puh! 

bakker – ladder - plakken 

Je hoort aan het einde van een 

klankgroep een korte klank. 

Je schrijft 2 dezelfde medeklinkers. 
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hoor je na de s een g, 

dan schrijf je sch 

 

 

zoals bij: 

schaap      school 

schoen      schip 
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hoor je ngk, dan 

schrijf je nk 
 

Geetje en Kaatje hebben 

ruzie, dus Geetje gaat:  

ngk = nk 

slank      vonk 

drink      bank 
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hoor je op het 

eind een f,  

maak het woord 

langer en je hoort v 

zoals bij: 

druif     -    druiven 

dief       -    dieven 
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hoor je op het 

eind een s,  

maak het woord 

langer en je hoort z 

zoals bij: 

reis      -    reizen  

doos    -    dozen 
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hoor je op het 

eind een p,  

maak het woord 

langer en je hoort p of b 

zoals bij: 

web      -   webben 

groep   -   groepen 

 www.nazia.nl 



 
 

 

hoor je op het 

eind een t,  

maak het woord 

langer en je hoort d of t 

zoals bij: 

vriend  -  vrienden 

bot  -  botten 
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hoor je gt, dan  

schrijf je cht 
 

behalve bij:  

ligt, legt en zegt 
 

acht        recht 

bocht      lucht 
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je hoort een ug,  

maar schrijft een ig 

 
 

zoals bij: 

dertig        veilig 

haastig     weinig 
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je hoort een luk,  

maar schrijft een lijk 

 
 

zoals bij: 

eerlijk       pijnlijk 

heerlijk     eindelijk 
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je hoort een er,  

maar schrijft een air 

 
 

zoals bij: 

populair - ordinair 

militair   - miljonair 

www.nazia.nl 



 
 

je hoort een zj of j  

maar schrijft een g 

 
 

zoals bij: 

horloge  - genie 

giraffe    - etage 
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je hoort een oo,  

maar schrijft een eau 

 
 

zoals bij: 

bureau   - cadeau 

niveau 
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je hoort een oe,  

maar schrijft een ou 

 
 

zoals bij: 

douane   - journaal 

douche   - route 
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je hoort een tsie,  

maar schrijft een tie 

 
 

zoals bij: 

politie     - operatie 

relatie    - vakantie 
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je hoort een ies,  

maar schrijft een isch 

 
 

zoals bij: 

logisch    - tropisch 

grafisch   - typisch 
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je hoort een sj,  

maar schrijft een ch 

 
 

zoals bij: 

broche   - chauffeur 

chirurg  - lunch 
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je hoort een vr,  

maar schrijft een wr 

 
 

zoals bij: 

wreed   - wrijven 

wrak     - wrat 
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