
Spelling blok 4 groep 4 

Klankgroepenwoord (Cat. 

10) 

Het klankgroepenwoord 

wordt in vaste stappen 

geoefend:  

Stap 1 Verdelen in klankgroepen. 

Stap 2 Bepalen van de laatste klank. 

Stap 3 Bepalen van de groep. 

Stap 4 Bepalen wat je moet doen. 

 

- Slapen: slaa – pen. De klankgroep is 

slaa. De laatste klank is aa. Dat is 

een lange klank. En dan neem ik een 

stukje van de aa weg.  

- Stoppen: sto – ppen. De klankgroep is 

sto. De laatste klank is o. Dat is een 

korte klank. En dan schrijf ik de p 

dubbel. 

- Reizen: rei – zen. De klankgroep is 

rei. De laatste klank is een ei. Dat is 

een twee tekenklank. En dan schrijf 

ik het woord zoals ik het hoor.  

- Sprinten: sprin – ten. De klankgroep 

is sprin. De laatste klank is een n. 

dat is een medeklinker. En dan 

schrijf ik het woord zoals ik het 

hoor. 

 

Verkleinwoord (Cat. 11)  

Grondwoord is … Dat is een 

… (categorie plus regel). 

Dan … (-je/ 

-tje/-pje) erachter. Ik hoor 

de /u/, maar ik schrijf de e. 

 

- Bordje is een verkleinwoord. Het 

grondwoord is bord. Dat is een 

langermaakwoord. Ik hoor een /t/ 

aan het eind, dus langer maken. Ik 

hoor of ik een d of een t moet 

schrijven. Dan –je erachter. Ik hoor 

de /u/, maar ik schrijf de e.  

 

Om te oefenen: 

- deurknopje  - meeuwtje 

- appeltje - kleintje 

- bankje  - tochtje  

 

Woorden van het uw-rijtje 

Woord van het uw-rijtje. Ik hoor de /uu/, 

maar ik schrijf de u.  

Het inprentrijtje: uw, duw, ruw, schuw, 

sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw.  

 

Luchtwoord 

Sippe Simon heeft weer 

pech. 

Ach, het is zo’n lekker joch. 

Draait zich om en, och, niet huilen. 

Sippe Simon, lach nou toch. 

 

Woordsoort: werkwoord 

Het werkwoord zegt wat een mens, dier of 

ding doet of wat er gebeurt. 

Om te oefenen: 

ik roei – hij roeit.   Ik sproei – hij sproeit 

ik vis – hij vist.       Ik heb – hij heeft 

ik vaar – hij vaart.  Ik speel – hij speelt. 


