
Blok 5 groep 4 

Woorden van de ei-plaat 

Regel:  

Staat op de ei-plaat dus korte ei 

Staat niet op de ei-plaat dus lange ij 

reiger   meisje 

eigen   het einde 

zeilt     het seizoen 

feit   eiland 

trein   scheiding 

 

Achtervoegsel (Cat 12) 

Regel: 

Achtervoegsel –ig. Ik hoor /ug/ maar 

ik schrijf: ig. 

Achtervoegsel –lijk. Ik hoor /luk/ 

maar ik schrijf: lijk. 

zonnig 

eerlijk 

jarig 

vrolijk 

 

Langermaakwoord  

van het eind-b-

rijtje (Cat 8) 

ik heb    de krab 

de slab  de rib 

de schub 

 

 

 

 

 

De Samenstelling 

Regel: 

Een woord bestaat uit twee samengevoegde 

woorden. 

de stoeptegel 

het prentenboek 

de luchtballon 

de hangplek 

de buurthuizen 

het speelveld 

de zeurkous 

het fietsslot 

 

Nog wat lastige woorden 

waaien 

de meid 

het joch 

gloeien 

de fontein 

het nieuwtje 

wij geloven 

wij kiezen 

het sleuteltje 

ik bedenk mij 

kwijt 

 

Een hoofdletter  

regel: aan het begin van een zin staat altijd 

een hoofdletter. 

Voorbeeld: De baby heeft een slab. 

Een naam schrijf je ook met een 

hoofdletter.  

Voorbeeld: Zoetermeer -  Joost 

 

 



 

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. 

 

-       lopen: loo – pen. Klankgroepenwoord. 

De klankgroep is loo. De laatste klank is oo. 

Dat is een lange klank. En dan neem ik een 

stukje van de oo weg.  

- petten: pe – tten. 

Klankgroepenwoord. De klankgroep is pe. 

De laatste klank is e. Dat is een korte 

klank. En dan schrijf ik de t dubbel. 

- gieter: gie– ter. Klankgroepenwoord. 

De klankgroep is gie. De laatste klank is 

een ie. Dat is een twee tekenklank. En dan 

schrijf ik het woord zoals ik het hoor.  

- marmot: mar– mot 

Klankgroepenwoord. De klankgroep is mar. 

De laatste klank is een r. dat is een 

medeklinker. En dan schrijf ik het woord 

zoals ik het hoor. 


