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Je schrijft het woord zoals je het hoort
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Schrijf je altijd zo
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ch(t)

pech-woorden
Ach, och, wat een pech toch

Na een korte klem
komt 1,
hij ligt
��hij legt
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eer/ eur / oor

Daar verslikte zich dat joch
en toch lacht hij
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eer, oor, eur,
de beer loopt door de deur
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Gewoon goed onthouden
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• plaat woorden

• plaat woorden
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aai/ ooi/ oei
Je hoort -j- , je schrijft -i-
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11

heeft niets met
de !ik!. te maken

eeuw - ieuw - uw

Denk aan de y_
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hoor je - ee dan
schrijf je er twee
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samengestelde woorden

15

be-/ ge-/ ver-/ woorden

Bestaan uit 2 losse woorden
maar je schrijft ze aan elkaar

je hoort de -u
je schrijft de -e-
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woorden op - ig/ - lijk
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verkleinwoorden
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s wordt z/ f wordt v
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je hoort - ug, je schrijft - l!l.
je hoort - luk, je schrijft - !li!

Schrijf eerst het woord
daarna het verkleinstuk
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Als je het woord langer maakt
wordt de -s- een -zen de -t- een -v-

Bij verkleinwoorden schrijf je
- je/ - tje/- pje/ - etje
achter het woord
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