
Blok 6 groep 4 

Woorden met twee categorieën 

Bij woorden met meer categorieën 

worden de categorieën van links 

naar rechts verwoord, in de  

leesrichting. Uitzondering is het 

verkleinwoord. Dit wordt als 

eerste genoemd, omdat de  

kinderen teruggaan naar het 

grondwoord.  

Bijvoorbeeld: 

moeilijk= Aai-ooi-oei-woord. Ik 

hoor 

de/j/, maar ik schrijf de i. 

achervoegsel= “lijk”. Ik hoor /luk/ 

maar ik schrijf lijk. 

 

Haardje= Verkleinwoord. 

Grondwoord is haard. 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. 

 

 

AU-plaat

 
Regel:  

staat op de au-plaat, dus “atje-au”. 

Staat niet op de au plaat, dus otje 

ou.  

 

 

 

De woorden van de au-plaat worden 

uitgebreid. Naast de woorden die in de rap 

voorkomen. Staan er nog meer woorden op 

de au-plaat:  

astronaut,  augurk,   

augustus,  auto,  

automaat,  klautert,  

restaurant, wenkbrauw. 

 

De Samenstelling 

Regel:  

Een woord bestaat uit twee samengevoegde 

woorden. 

de stoeptegel 

het prentenboek 

 

lidwoord (de, het en een) 

regel: 

Het lidwoord hoort bij een zelfstandig 

naamwoord. Het staat voor een zelfstandig 

naamwoord.  

Voorbeeld: de jongen, een  school, het 

boek 

Zelfstandig naamwoord 

regel: 

Het zelfstandig naamwoord is een woord 

voor een mens die of ding. Je kunt er een 

lidwoord voor zetten. 

vb de jongen, een school, het boek 

 

werkwoord 

regel: 

Het werkwoord zegt wat een mens, dier of 

ding doet.  

vb. lopen, fietsen en rennen 

 



Nog wat lastige woorden 

De glasscherf muisstil 

zij veegt  de zebra 

de zeurkous  lauwe 

de strandbal de koning 

de  buiging. 

 

Een hoofdletter Schrijf je aan het 

begin van de zin. Een naam schrijf je 

ook met een hoofdletter. 

 

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. 

 

In blok 6 wordt het 

klankgroepenwoord uitgebreid met 

woorden met een klankgroep en een 

andere categorie. Net als bij meer 

categorieën worden de categorieën 

van links naar rechts verwoord.  

- vb. vergissen. Voorvoegsel, Ik hoor 

de /u/, maar ik schrijf de e. 

Klankgroepenwoord.  De klankgroep 

is gi. De laatste klank is i. Dat is een 

korte klank. Dan schrijf ik de s 

dubbel.  

 

In Blok 6 week 3 wordt het 

klankgroepenwoord uitgebreid met 

de lange klank aan het eind. Daarbij 

is de klankgroep meteen het hele 

woord, zoals bij nu en bij zo. Hoor je 

daar een lange klank aan het eind, 

dan haal je een stukje weg. Behalve 

bij woorden met /ee/ aan het eind. 

Daar haal je geen stukje van de ee 

weg. Zee en nee zijn hakwoorden. 

- vb Zo. de klankgroep is zoo. de 

laatste klank is oo. dat is een lange 

klank. En dan neem ik een stukje van 

de oo weg.  

 

   


